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Penta Teknoloji,veri güvenliği devi  

Veeam ile anlaştı 
* 

Penta Teknoloji, akıllı veri yönetiminin lideri 
Veeam’in dağıtıcısı oldu   

 

 Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 28 yıldır bilgi teknolojileri 
ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji; veri yönetimi, koruma ve güvenliği 
hizmetlerini bir çatı altında sunan lider teknoloji şirketi Veeam  Software’in yetkili 
dağıtıcısı oldu.  
 

 Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal , iş 
birliği sonrası, “Veeam’in, mevcut portföyümüzü hem tamamlayıcı hem de şekillendirici 
bir rol oynayacağını düşünüyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yetkin 
ekibimiz ve yaygın bayi kanalımızla farklı sektör ve ölçekteki kurumlara ulaşmayı 
hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.  

 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından biri olan Penta Teknoloji; veri yönetimi ve 
kurtarması, veri koruma ve güvenliği disiplinlerini birleştiren dünyanın en güvenilir akıllı veri yönetimi 
sağlayıcısı Veeam Software’in dağıtım haklarını aldı. Söz konusu anlaşmayla Penta müşterileri, 
Veaam’in sunduğu bu hizmet sayesinde veri kaybı endişesi taşımadan operasyonlarını sürdürecek. 
 
Veeam ile varılan anlaşma sonrası bir değerlendirme yapan Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, söz konusu iş birliği sonrası, “Penta Teknoloji olarak 
veri merkezi ve güvenlik alanında yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Veeam’in dağıtım 
haklarını almış bulunuyoruz. Kurumsal kanalda, katma değerli birçok servisle bayi kanalımızı 
buluştururken Veeam markasının mevcut portföyümüzü hem tamamlayıcı hem de şekillendirici bir rol 
oynayacağını düşünüyoruz. İş ortaklarımızın destek ihtiyaçlarına cevap verecek yetkin ekibimiz ve 
yaygın bayi kanalımız ile Veeam’in farklı sektör ve ölçekteki kurumlara satış hacmini artırmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 
 
Penta Teknoloji ile yapılan işbirliğinin Veeam’in gücüne güç katacağını belirten Veeam Türkiye 
Dağıtım, Bulut ve İşbirlikleri Yöneticisi Nurper Rodoplu, “Veeam’in Türkiye pazarında tüm 
operasyonlarını kanal yapısı ile gerçekleştirmesi, her yıl çift haneli büyümesinde önemli bir 
etken. Türkiye’nin lider teknoloji dağıtıcı şirketlerinden Penta Teknoloji ile yaptığımız bu iş birliği 
Veeam’in kanalda güçlü bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmasına destek olacak. Diğer yandan 
Veeam’in 2020 yılı için belirlediği 1 milyar dolar ciroya ulaşan özel bir yazılım şirketi olma hedefine 
ulaşmasına da yardımcı olacak. Beraber yürüteceğimiz projeler ile Türkiye’de her ölçekteki şirketin iş 
sürekliliği için; uygulanabilir bir planlamayla en güvenilir akıllı veri yönetimini sunacağız” 
açıklamasında bulundu. 
 



 
 
Penta Teknoloji Hakkında 
 
1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını 
hızlı, güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı 
şirketlerindendir. Bugün 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, katma değerli dağıtıcı 
olma yönündeki yatırımları ile öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa 
Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa 
Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli 
dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, 
Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar’ı bünyesine katmıştır. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. 
büyük bilişim şirketidir.  

Veeam Hakkında 

Veeam, Akıllı Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümlerinin lideridir. Veeam Availability Platform, kurumların 
Akıllı Veri Yönetiminin 5 Aşamasında başarılı olma yolculuklarına yardımcı olan en eksiksiz yedekleme 
çözümüdür. Dünya genelinde 330.000’den fazla müşteriye sahip olan Veeam’in müşterilerinin yüzde 82’si 
Fortune 500 ve yüzde 66’sı da Global 2000 listesinde yer alıyor. Müşteri memnuniyeti sonuçlarında sektörün en 
yükseği olarak ortamalanın3.5 katı puana sahip. Veeam’in global ekosisteminde Cisco, HPE, NetApp ve 
Lenovo’nun seçkin distribütörü olan 61.000’den fazla kanal iş ortağı ve 21.000’den fazla bulut ve hizmet 
sağlayıcısı bulunuyor. Merkezi İsviçre’nin Baar şehrinde bulunan ve 30’dan fazla ülkede ofisi bulunan Veeam 
hakkında daha fazla bilgi için http://www.veeam.com‘u ziyaret edebilir ya da Twitter’da @veeam hesabını takip 
edebilirsiniz. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


