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FileOrbis Nedir?



Nedir?

FileOrbis;
• Dosyalarınıza her yerden ulaşabildig ̆iniz, 
• Dosyalarınıza ait yetkileri ve erişimleri yönetebildig ̆iniz, 
• Dosyalarınızı ic ̧ ve dış kullanıcılar ile gu ̈venli şekilde paylaşabildiğiniz, 
• Dosyalarınızı gu ̈venlik analizleri ve ilgili su ̈reçlere sokabildig ̆iniz, 
• Dosyalarınız u ̈zerinde ic ̧erik ve hassas veri analizi, sınıflandırma yaparken, 

engelleme, onaya sokma gibi aksiyon aldırabildiğiniz eşsiz kullanım ve kontrol
özellikleri ile donatılmış on-prem bir kurumsal dosya yönetim sistemidir. 

FileOrbis, son kullanıcıların artan dosya erişim ve paylaşım isteklerini karşılarken, IT 
birimlerinin harcadıkları zamanı, teknolojik zorlukları, mevzuat ve sertifikasyon
kaynaklı riskleri de en aza indirmeyi amaçlar. 



FileOrbis Nasıl Çalışır?



Nasıl Çalışır?



Önemli Faydaları



Önemli Faydaları

Bulut tabanlı kontrolsüz
dosya paylaşım sorunlarınızı
çözer. HTTP(S), FTP(S), 
SFTP protokollerini
destekler.

Kurum dışı dosya erişim
ve dosya erişimi için
kullanılan VPN yönetim
sorunlarını çözer.

Dosya sunucularındaki yetki
karmaşasını ve
kullanılmayan dosyaları
ortadan kaldırır. Hassas veri
analizi ve yaşlandırma
sağlar.

Esnek API’lar ile kurum
uygulamalarıyla tam 
entegre edilebilir.

Tüm dosya ortamlarındaki
erişim raporlama ve log 
sorunlarınızı çözer.

Büyük e-posta eklerinin
gönderilememesi ve e-
posta sunucularının ekler
sebebi ile
kalabalıklaşmasını engeller.

Herkesin okuma-yazma
yapabildiği alan ve USB 
ihtiyacını sonlandırır. Ortak
çalışma alanları üretir.

KVKK, ISO 27001 gibi yasal
yükümlülüklerin yerine
getirilmesine katkı sağlar.

Tüm dosya ortamımızı tek bir
platformda birleştirin, böylece
belirli bir standart
sağlamanıza yardımcı olur.

Linklerinizin dış kullanıcılarda
aktif olmasını sağlamadan
önce onay mekanizması ile
kontrol edilmesini sağlar.

Otomatik ve kullanıcı odaklı
sınıflandırma yoluyla
sınıflandırma ihtiyaçlarınızı
karşılar.

Dosyaların üzerlerine
filigran uygulanmış olarak
görüntüleyerek, UID ile
dosya hareketlerini takip
etmenizi sağlar.

Platforma giriş yapan her 
kullanıcıya güvenlik
politikalarının
uygulandığından emin
olmanızı sağlar.



Eşsiz Özellikleriyle FileOrbis



Mevcut Yapınızla Entegre Çalışır

FileOrbis Active Directory ve Open LDAP’a entegredir. 

Ayrıca kullanıcı oluşturmanıza veya yönetmenize ihtiyaç 
kalmadan, belirlediğiniz kullanıcı ve grupların hizmetine hemen 
sunabilirsiniz. Kullanıcılar mevcut kullanıcı adı ve şifreleri ile 
sisteme girebilirler. Hatta Windows Authentication ile şifreye 
gerek duymadan web, client, MS Outlook-Office eklentisi
üzerinden sisteme girebilirsiniz.

Kullanıcı



Kullanıcı Profil 
Dosyaları (Folder 

Redirection)

Network 
Diskleri

Ortak Klasörler (File 
Server)

Kullanıcı Çalışma 
Alanları (Home 

Folder)

Mobil Web MS Outlook

Tüm Dosya Ortamlarınızı Yönetin

FiIeOrbis, kurumunuza ait pek çok farklı dosya ortamını taşımadan tek bir noktadan 
yönetmenizi sağlar. 

FileOrbis’e dosya kaynağı olarak
• Kullanıcı Profil Dosyalarını (VDI yapıları, Folder Redirection),
• Network Disklerini,
• File Serverlarınızı,
• Kullanıcı Çalışma Alanlarını (Home Folder) ekleyebilirsiniz.
• Ekip Klasörü (Team Folder) Merkezi olarak yönetilen paylaşılan

klasörler yapısı ekleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde FileOrbis 
Yöneticileri, FileOrbis içerisinde paylaşımlar oluşturup farklı izinlere
sahip kullanıcılar atayabilirsiniz. Bu işlev, geleneksel dosya
sunucularını taşırken işletmeleri destekler ve geleneksel dosya
sunucularında sahip olduklarına benzer şekilde merkezi paylaşım ve 
izin yönetimi sağlar.

• Kullanıcılarınız kendi yetkileri (NTFS) ve sizin belirlediğiniz kurallar 
çerçevesinde tüm dosyalarına FiIeOrbis erişim noktaları (Web tarayıcı, mobil
uygulama, MS Office ve Outlook eklentileri) üzerinden erişebilir ve işlem 
yapabilir.

• Kullanıcılar belirlediğiniz dosya ortamlarına daha önceki yetkileri (NTFS-User 
Inheritance) ile erişebilir. 

• Yükleme, indirme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, ön izleme, online 
düzenleme, masaüstünde düzenleme, paylaşma, link oluşturma, versiyon 
görüntüleme, sıkıştırma gibi pek çok operasyonu yapabilir. 



FileOrbis ile Yeni Nesil Dosya Sunucusu ve
Ortak Çalışma Ortamı

Mevcut kişi ve gruplarınızı sisteme ekleyebilirsiniz ayrıca mevcut dosya 
sunucularınızı da sisteme ekleyerek tek bir noktadan tüm ortamların 
çalışmasını ve diğer FileOrbis özelliklerine entegre olmasını 
sağlayabilirsiniz.

FileOrbis içindeki herhangi bir dosya veya klasörü dilediğiniz bir erişim 
yetki ile başka bir kişi veya gruba süreli olarak verebilirsiniz. Bu işlemle 
ortak çalışma alanları üretmiş olursunuz. Bir dosya veya klasörü 
paylaşım yetkisi ile başka bir kişiye paylaşabilmekte mümkündür. Bu 
sayede birimlerin kendi yetkilerini yönetebildikleri self-servis yetki 
yönetimi yapılabilen yeni nesil bir dosya sunucusu elde edebilirsiniz.

FileOrbis içinde üretilen bu dosyaları bilgisayara mount etmek de 
mümkündür. Böylece kullanıcı alışkanlıklarını en az etkileyerek dosya 
sunucunuzu yeni nesil ihtiyaçlara uygun hale getirebilirsiniz.

Paylaşım yaptığınız dosyaları aynı zamanda dış ortama da link olarak 
gönderebilirsiniz. Bu link üzerinden yapılan işlemler de diğer 
paylaşımdaki kullanıcılara da bildirilir. FileOrbis’i bu özelliğini iş-dosya 
takibi için kullanabilirsiniz.

Paylaşım yaptığınız klasörlerde yaptığınız her değişim kullanıcılarınıza 
bildirim (bildirimler e-posta olarak da alınabilir, işlem ve kişi bazında 
özelleştirilebilir) olarak paylaşılır.



Dış Kullanıcılar ile Güvenli ve Kolay Dosya Alışverişi

FileOrbis dış kullanıcılar ile kolay ve güvenli dosya alışverişine imkan verir. 

Tüm FileOrbis erişim uçlarından (web tarayıcı, mobil uygulama, MS Outlook ve Office eklentileri) 
birkaç tık ile dosyalarınız dış kullanıcılara gönderebilir, alabilir veya çift yönlü bir dosya alışverişi 
yapabilirsiniz.

FileOrbis ile;
• İndirme
• Ön izleme (kullanıcılar dosyaları indirmeden sadece tarayıcı içinde görüntüleyebilir)
• Yükleme
• İndirme-Yükleme yetkileri ile ihtiyaçlarınıza uygun linkler üretebilirsiniz.

Linklerinize aşağıdaki kısıtları tanımlayarak daha yönetilebilir ve güvenli hale getirebilirsiniz. Ayrıca 
istediğiniz zaman linklerinizi düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

• Son kullanım tarihi belirlem
• Şifre belirleme
• Anlık belirleme
• IP erişim kısıtı belirleme
• Yükleme limiti belirleme
• Uyarı metni ekleme



HTTP(S) – FTP(S) – SFTP Tek Noktada

FileOrbis dış kullanıcılar HTTP (S) protokolünün yani sıra FTP(S) ve SFTP olanağı da sağlar.

Aynı link üzerinden 3 temel protokol ile dosyalarınızı  gönderebilirsiniz. Fileorbis’in diğer tüm temel 
özellikleri çalışmaya devam eder. Böylece elinizde DLP-Sandbox taraması yapabilen, veri keşfine 
tabi tutabileceğiniz, tüm işlemlerini loglayabileceğiniz bir SFTP-FTP(S) ürününüz olur.

FileOrbis FTP ve SFTP ile;

• İndirme
• Yükleme
• İndirme-Yükleme yetkileri ile ihtiyaçlarınıza uygun linkler üretebilirsiniz.

Linklerinize aşağıdaki kısıtları tanımlayarak daha yönetilebilir ve güvenli hale getirebilirsiniz. 
Ayrıca istediğiniz zaman linklerinizi düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

• Son kullanım tarihi belirleme
• Kullanıcı Adı ve Şifre belirleme
• IP erişim kısıttı belirleme
• Yükleme limiti belirleme
• Kimlik doğrulama anahtarı belirleme



Link Onaylama, Güvenlik Filigranı, Açık Rıza Metni

Tüm görüntüleme işlemeleriniz için tekil bir 
tanımlama kodu üreterek, fotoğraf çekilse 

bile çekilen fotoğraftan kimlik tespiti 
yapabilirsiniz.

Link erişimleriniz için dilediğiniz bir onay 
akışı belirleyerek, otomatik kontrol 

mekanizmalarının yanına insan odaklı bir 
ek bir kontrol mekanizması koyabilirsiniz.

Gönderdiğiniz linklerden erişim öncesi uyarı
metni onaylatarak hukuki 

gereksinimlerinizde kanıtlanabilir büyük 
katkılar sağlayabilirsiniz.



İzolasyon, SMS Entegrasyonu

Çoklu kimlik doğrulama gereken durumlarda (iç
kullanıcıların kimlik doğrulaması, dış kullanıcıların

link erişimleri) şifre/ parola SMS ile iletilebilir.

World, Excel, PowerPoint gibi MS Office dosyalarını
bilgisayara indirmeden düzenleme/görüntüleme

yapabilmenizi sağlayan güvenlik teknolojisidir. Tek seferlik
erişim imkanı veren bir uygulama ile açılan MS Office 

dokümanlarından, dış clipboard’a kopyalama gibi yöntemlerle
veri sızdırmadan çalışabilmenizi sağlar. 



E-Posta Eklerinizi Boyut Sınırı Olmadan Gönderin / Alın

10MB

100 GB

10 GB

100MB

MS Outlook eklentisi ile kolayca ve boyut sınırı 
olmadan mail eklerinizi gönderebilir ve alabilirsiniz.



Metin İçi Arama ve Veri Analizi

FileOrbis, mevcut erişim yetkilerinizi hesaplayarak sizin 
ulaşabildiğiniz dosyalarda metin içi arama yapabilme imkanı 
verir. Bu işlemi hem milisaniyeler süresinde yapabilirken aynı 
zamanda da taşıma yapmadan dosya sunucuları içinde de 
arama yapabilme özelliğine sahiptir.



Veri Sınıflandırma

FileOrbis, veri analizi yeteneği
sayesinde, otomatik sınıflandırma
yapabildiği gibi son kullanıcılara kendi
etiketlerini belirleyebilme imkanı da 
verir. Otomatik ve kullanıcı tarafından
belirlenen sınıflara göre kolayca
sorgulama yapabilir, raporlar
alabilirsiniz.

Veri sınıflarına göre engelleme, onaya
tabi tutmak gibi aksiyon aldırabilirsiniz.

IK



Gerçek Dosya Tiplerine Göre Yönetim

Her farklı gerçek dosya tipi için kolaylıkla farklı bir özellik 
ekleyerek yönetim gerçekleştirebilirsiniz. 

FileOrbis ile dosya tiplerini dosya imzalarına bakarak ayırt 
edebileceğiniz gibi FileOrbis’in geliştirdiği makine öğrenmesi 
tabanlı dosya tipi tespitini de kullanabilirsiniz.



Güvenlik Sistemlerinizi 
Entegre Edin

FileOrbis, tüm dosya ortamlarından ve 
tüm yönlerde ilerleyen dosya 
alışverişini kontrol edebilir. Bu 
kontrolleri yaparken mevcut güvenlik 
sistemlerine entegre olur. DLP, 
sandbox, anti-malware gibi 
ürünlerinizi entegre ederek bu analiz 
işlemlerinin sıralı ve/veya beraber 
çalışabilmesini sağlayabilirsiniz.



FileOrbis Güvenlik Analiz Katmanları



Zengin ve Bütünleşik 
Raporlama Ekranları
.

DashBoard Kişi – İşlem – Zaman Bazlı Raporlar

Dış Erişim Raporları Yetki ve Paylaşım Raporları



Modüller
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