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RNG Technology, gelişmiş ve modern bulut altyapıları, DevOps ve
kurumsal verilerin yönetimi alanında dikey olarak uzmanlaşmış teknoloji 
şirketidir. RNG Technology, çeşitli sektörler ve her ölçekteki işletmelerin 
bulut altyapı ihtiyaçları için doğru teknolojileri doğru metodolojiler ve bulut 
kültürü ile bir araya getirerek en doğru çözümleri tek çatı altında elde 
etmelerine yardımcı olur. 

RNG Technology’nin Edge Cloud çözümü, Türkiye sınırları içinde
Hyperscale CLOUD-NATIVE bulut altyapı servisleri sağlar.  Her sektör ve 
her ölçekteki işletmeler Edge Cloud servisini kullanarak geleneksel altyapı 
mimarilerine göre çok daha modern, esnek, ölçeklenebilir ve akıllı bulut 
platformuna daha uygun maliyet ile sahip olurlar. Tüm bu avantajlar 
işletmelerin rekabet gücünü hem teknoloji hem de maliyet avantajı olarak 
öne taşıyacaktır. 

RNG Technology, Türkiye’nin ilk Sertifikalı Kubernetes Servis Sağlayıcısı 
(KCSP) olarak, Türkiye sınırları içinde sunduğu Edge Cloud servisi ile, 
işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinin her aşamasında yardımcı olur ve 
bu platformları en verimli, güvenli ve güvenilir biçimde kullanmalarını 
sağlar.

Edge Cloud
Servisi
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İşletmeler, RNG Technology’nin Edge Cloud servislerini/çözümlerini ister ortak 
bulutta (Türkiye içinde) ister kendi işletmeleri içinde SIFIR ÖN YATIRIM ile  
kullanabilirler.

RNG Technology’nin ortak bulut servisi (Edge Cloud) Türkiye sınırları içinde ve 
farklı coğrafyalarda bulunan 2 adet Tier 3+ sertifikasına sahip veri merkezleri 
üzerinden güvenli ve güvenilir şekilde hizmet sağlar. 

Edge Cloud platformu, Virtual Private Storage Array (VPSA) teknolojisi ile 
Ortak Bulutta fiziksel bir veri depolama satın almış gibi %100 işletmenize 
özel veri depolama servisi oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar. Oluşturacağı-
nız VPSA’lerin (Block, File, Object) tüm fiziki kaynakları diğer VPSA’lerden 
bağımsız olacağı için fiziki katmanda dahi verilerin güvenliğini ve ortak bulut 
ortamında maksimum performansı garanti eder, işletmeler ek olarak kendi SSL 
sertifikalarını kullanabilir ve AES-256 ile özel anahtar oluşturarak verilerinin 
güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilirler.

Edge Cloud platformu, Cloud-Native özelliklerine sahip ve %100 KVKK uyumlu 
bulut altyapı servislerini elde etmenize olanak sağlar.

%100 KVKK Uyumlu 
Cloud-Native Özelliklerine 
Sahip Bulut Altyapı Servisleri



Bulutunuzu A dan Z’ye Kendiniz Yönetin
%100 Self-Servis Yönetim Modeli
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Kullanıcı dostu ara yüz ve sihirbazlar ile son derece kolay yönetim.
Servis sağlayıcıya bağımlı kalmadan doğrudan ve anında yönetim ile hizmet kalitenizi arttırın.



Sanal Sunucu Servisi 
Esnek, ölçeklenebilir ve yüksek SLA

Sanal sunucularınızı kullanıcı dostu arayüzler ve sihirbazlar ile saniyeler içinde oluşturun!
Cloud-Native özellikler ile rekabet gücünüzü arttırın (Kod olarak altyapı, Auto-Scale, Toplu kurulum vb.)
Gelişmiş veri depolama seçenekleri (Block, File ve Object) – Paylaşımlı veya Paylaşımsız VPSA’ler
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Kubernetes Servisi
Kubernetes Cluster ortamınızı komut satırını kullanmadan kullanıcı dostu arayüzler ve sihirbazlar ile 5 dakika içinde oluşturun.
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TÜRKİYE’NİN İLK SERTİFİKALI
KUBERNETES SERVİS SAĞLAYICISI



Karşılaştırma Tablosu 
Geleneksel vs Cloud-Native Bulut Altyapıları

Geleneksel Bulut
Altyapıları
(VMware, Hyper-V)

Cloud-Native Bulut 
Altyapıları
(RNG Technology Edge Cloud)

Hayır veya limitli

Hayır

Hayır

Hayır 

Hayır 

Hayır, ek hizmet ile

Hayır, satın alınması lazım

Hayır 

$$$

Hayır, sadece blok

Evet

Hayır veya kısıtlı

Hayır 

Hayır 

Ful Yönetim (A dan Z’ye)

Evet, destekliyor

Evet, opsiyonel olarak

Evet

Evet, %100 uyumlu

Evet, L3 ve L7

Evet, kiralık modelde

Evet

$$

Evet, tümünü sağlıyor

Evet, global de seçilebilir

Evet

Evet, destekliyor

Evet, destekliyor

Self-Servis Yönetim Modeli

Auto-Scale ile ölçeklendirme

Aynı bulut altyapısı içinde Kubernetes servisi

Load Balancer desteği

Tesis içinde kullanım desteği

Saat bazlı ücretlendirme

Maliyet

Block, File ve Object Storage desteği

Türkiye sınırları içinde

Donanım seviyesinde snapshot ile yedekleme ve çoğaltma (Replication)

İş ortaklarına özel birbirinden izole edilmiş projeler oluşturma özelliği

Kaynakların birbirleriyle olan ilişkilerini görselleştirme özelliği

Kod olarak Altyapı desteği

%100 işletmeye özel veri depolama servisi (VPSA Teknolojisi) 
VPSA’deki tüm diskler ve diğer donanım kaynakları işletmeye özeldir
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Saat Bazlı Ücretlendirme
Edge Cloud servislerini ister RNG Technology’nin veri merkezlerinden servis olarak, ister kendi isletmenize ait veri
merkezleri üzerinden kullanın, kullanılan kaynaklar için saat bazlı ücretlendirme yapılır, gizli maliyeti yoktur.

Bulut tabanlı Uygulamalar/Servisler doğası gereği ani büyümeye ve küçülmeye veya ek servislere ihtiyaç duyar, Edge 
Cloud platformu Cloud-Native özellikler ve saat bazlı ücretlendirme modeli ile hem teknoloji hem de maliyet olarak yüksek
derecede avantaj sağlayarak rekabet gücünüzü arttırır.

Edge Cloud ortamında mesai sonrası ve/veya hafta sonları kullanılmayan sunucularınızı otomatik olarak kapalı tutarak 
altyapı maliyetlerinizi %70’e kadar düşürün! Kapalı olan sunucuların CPU ve RAM maliyeti ücretlendirilmez.
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Proje Bazlı Yönetim
Edge Cloud platformunda birbirinden tamamen izole bulut hesapları (Proje) oluşturabilirsiniz. 

Holdingler alt kuruluşlarını, bayiler müşterilerini, üniversiteler ise her sınıfı/bölümü yönetmek için birbirinden   
izole edilmiş bulut hesapları oluşturabilir ve ilgili kişilere yetki atayarak belirli derecede erişmesini sağlayabilir.
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Yedekleme ve Kurtarma
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Ek bir yedekleme çözümüne gerek kalmadan snapshot tabanlı veri koruma!
Kurtarma işlemi dosya veya tam kurtarma şeklinde gerçekleştirilebilir.
Tam kurtarma işlemi saniyeler içinde gerçekleşir ve açılan sunucu tam performansta çalışır.
Yedekleme ve kurtarma işlemleri doğrudan arayüzden yapılabilmektedir.



Virtual Private Storage Array Teknolojisi (VPSA) 

Ortak bulutta %100 işletmeye özel veri depolama servisi (Fiziki domain de izole edilmiş kaynaklar)
VPSA oluşturarak fiziksel katmanda dahi performans ve veri güvenliğini garanti altına alın!
Block, File ve Object Storage (Paylaşımlı veya %100 işletmeye özel olarak oluşturulabilir.)
Çoklu erişim protokolleri (FC, iSCSI, iSER, CIFS, NFS, S3 Compatible, Swift, NVMe, NVMeoF)
Müşterinin talebi üzerine hizmet sonrası fiziki diskler müşteriye teslim edilebilir.

SSD SSD

SSD SSD

Storage Controller (A – B)

Fiziksel Disk
Domain

1.işletme 2.işletme 1.işletme 2.işletme

Storage Controller
(A – B)

Storage Controller
(A – B)

%100 
Performans Garantisi

%100 
Veri Güvenliği
(Fiziksel katmanda dahi)

SSD SSD

SSD

Geleneksel Veri Depolama Çözümleri

Aynı fiziksel domainde paylaşımlı veri depolama kaynakları (CPU, Ram, Disk)

SSD

SSD SSD

SSD SSD

SSD SSD

SSD

VPSA Teknolojisi
Veri Depolama Kaynakları (CPU, Ram, Disk)

SSD
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VPSA Object Storage

VPSA All Flash

VPSA Hybrid -SSD+SATA

Virtual
Controllers

SSD
Pool

SATA
Pool
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Virtual Private Storage Array Teknolojisi (VPSA) 

İstediğiniz VPSA’i 5 dakikadan kısa süre içinde aktif edebilir ve kullanabilirsiniz (Block, File, Object)



7/24 %100 Performans (SLA 99,9995)

Edge Cloud donanımları ve yazılımları 1:1 aynı performansta yedekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin eğer 
altyapıda bir storage node devre dışı kalırsa saniyeler düzeyinde kesinti ile diğer node üzerinden aynı performans ile 
çalışmaya devam eder (Performans olarak darboğaz oluşmaz)
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AWS Benzeri Ağ Mimarisi (Örnek mimari)

195.142.X.X > 172.X.X.X
195.142.X.X > 172.X.X.X
195.142.X.X > 172.X.X.X

Default Subnet 1
172.31.1.0/24

Edge Cloud Zone 1 (Ankara)

Router Firewall

WAN

SSL VPN

IPSec
VXLAN
SD-WAN
MPLS
DWDM vb.

Internet
Gateway

Edge Cloud Zone 2 (İstanbul)

Edge Cloud Zone 3 (İzmir)

VPC
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İşletmeye ait bölge



Kod Olarak Altyapı  1.Örnek
Planlı veya Plansız durumlara karşı otomatik ölçeklendirme

Eğer siz de e-ticaret, çevrim içi oyun, devlet kurumu veya medya şirketiyseniz, RNG Technology’nin Edge Cloud platformunu tercih
ederek Terraform uygulamasıyla birlikte uygulamalarda yaşanacak yoğunluklara karşı otomatik olarak ek sunucular oluşturarak
hizmet kalitenizin olumsuz etkilenmesini engelleyebilirsiniz. Ek kaynaklar saat bazlı ücretlendirileceğinden ciddi ölçüde maliyet
avantajı sağlar ve rekabet gücünüzü arttırır.
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Kod Olarak Altyapı  2.Örnek
Sıfırdan altyapı + uygulama kurulumu

Haftalar veya aylarca süren işlemlerinizi sadece birkaç dakikaya indirin.
Lab, test, geliştirme ve/veya gerçek operasyon maliyetlerinizi yüksek oranda düşürün ve zamandan tasarruf sağlayın!
İnsan hatasına pay vermeden günler hatta aylar süren sunucularınızın ve/veya uygulamalarınızın kurulumlarını dakikalara düşürün!
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Fidye ve Kasıtlı Planlanan Saldırılara
Karşı Veri Koruma!
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LUN Backup to
Object Storage

VPSA - Flash VPSA - Object Storage

RNG Technology – Edge Cloud

Tesis İçinde – Edge Cloud

Aynı platform içinde var olan Flash LUN’u doğrudan Object Storage’e yedekleme özelliği!
VPSA’lerin birbirinden bağımsız olması veri güvenliğini en üst seviyeye çıkaracaktır.
VPSA içinde bulunan tüm veya belli LUN’lar Object Storage’e yedek alınabilir.



Görselleştirme  Özelliği
Bulut altyapınızı görselleştirerek anlaşılır olmasını çok daha kolaylaştırır.
Görselleştirme, proje ve objeler bazında ayrıntılı olarak yapılabilmektedir.
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L3/L7 Load Balancer Özelliği
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Edge Cloud platformunun bir parçası olan Load Balancer servisini
ister birden çok sunucu için elle ister Auto-Scale yada Terraform
ile otomatik uygulayabilirsiniz.

Elastic
Load
Balancer

Instance

Instance

Instance



Auto-Scale Özelliği
Gelişmiş ve otomatik ölçeklendirme özelliği ile ani 
yük artışlarında hem hizmet kaliteniz sekteye 
uğramasın hem de sadece gerektiği anda ek 
kaynaklar için ödeme yapın! 

Minimum Size

Auto
Scaling
Group

Scale out as needed

Desired Capacity

Maximum Size
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Ayrıntılı Rol Bazlı Yetkilendirme
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Hesaplar altındaki projelere rol bazlı yetkilendirme özelliği (Edge Cloud ve AWS API kuralları)

Son derece detaylı kural ataması yapılabilmektedir.

Projects

Account

Users

A
B

C

Abby
Jim

John

Stratoscale Role+Policy

Stratoscale Role+Policies

Stratoscale Role+Policies

AWS API Policy

AWS API Policies
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Ek Güvenlik için Çok Faktörlü
Kimlik Doğrulama



Konsolidasyon (Fiziksel, Sanal, Bulut)

Fiziksel, sanal veya bulut ortamında çalışan sunucu ve/veya uygulamalarınızı Edge Cloud ortamında konsolide edin!

Edge CloudKonsolidasyon
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Birden çok veri merkezi noktası (Federated Edge)
Federated Edge mimarisi ile birden çok veri merkezi servislerini tek noktadan yönetin.

İstediğiniz servisleri ister size ait olan Edge Cloud ortamında ister diğer servis sağlayıcılar üzerinde anında aktif edin!



Hyperscale Cloud-Native Bulut Altyapısına
Şirket İçinde Sahip Olun!

24

SIFIR ÖN YATIRIM ile hemen sahip olun (%100 Opex Modeli)
Kullandıkça öde modeli (Kullanılan kaynaklar saat bazlı ücretlendirilir)
Üretici tarafından 7/24 Pro-Aktif izleme ve Yönetim (Çevrimiçi veya Çevrimdışı seçeneği)

Donanım
Silver veya Platinum Serisi işlemciler
NL-SAS, SAS SSD, NVMe
40/100Gbps Switch

Servisler/Özellikler
Sanal Sunucu, Kubernetes, GPU, Veri Tabanı
Layer 3, Layer 7 Load Balancer
Auto-Scale
Terraform desteği

Yönetim ve Hizmet Kalitesi (SLA)
Üretici tarafından 7/24 Pro-Aktif izleme
Üretici tarafından 7/24 Yönetim (2 seçenekli)
SLA: 99,999+



Tanıtım sayfaları ve erişim bilgileri

Hemen başlayın!

Landing Page’ler

1:1 tanıtım için çevrimiçi
takvim oluşturun

rng.tech/tr/edgecloud
rng.tech/tr/zerto
rng.tech/tr/kubernetes 
rng.tech/tr/falconstor

edgecloud.rng.tech

go.oncehub.com/rngtech




