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Rint, 2018 yılından beri Türkiye’de ve Avrupa’da BT altyapı hizmetleri, bulut çözümleri, veri tabanı,
ağ ve güvenlik gibi alanlarda müşterilerine danışmanlık ve destek hizmeti veren bir bilgi

teknolojileri şirketidir. 
 

Rint olarak; müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğunda yeni teknolojilerle uyumlu olarak verilerini,
altyapılarını, bulut ortamını yönetiyor ve bilgi teknolojileri (BT) yatırımlarının değerini artırıyoruz.
Faaliyetlerimizin odak noktası müşterilerimize yenilikçi, kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sağlamak.

Perakende, lojistik, tekstil, turizm ve imalat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize
kanıtlanmış uzmanlık ile maksimum verim sunuyoruz.

 
 

Biz Kimiz



 Çoklu bulut çözümlerimiz BT
maliyetlerinizi azaltarak,

sisteminizin sürekli optimize
edilmesini ve verimliliğinizi

artırmayı sağlar. 

VERİMLİLİĞİ 
ARTIRIN

Felaket anında bulut
çözümlerimiz ile işinizi

aksatmadan müşterilerinize
hizmet devamlılığı sağlayın. 

DEVAMLILIĞINIZI
SAĞLAYIN

 Karmaşık BT altyapı
problemleriyle uzmanlarımız

ilgilenirken siz de BT
personelinizin gelir artırıcı

yeniliklere katılmasını sağlayın.

YENİLİKLERE
ODAKLANIN

Neden Rint Bilgi Teknolojileri?



Felaket Kurtarma

Yönetilen Hizmetler

Profesyonel Hizmetler

Hizmetlerimiz

Barındırma

Bulut Bilişim

Bağlantı



Bulut Bilişim

 
 

Rint'in Bulut Bilişim hizmeti ile; Geçiş, yapılandırma, optimize etme, stres,
artan maliyetler ve bunlarla ilgilenmek üzere geçen zaman gibi sorunların

çözümü, Rint'in uzmanlığı kolayca çözümlenebilmektedir. 

 
Rint'in Yönetilen Bulut Çözümleri Size Ne Gibi

Faydalar Sağlar?

Özel Bulut Hibrit BulutGenel Bulut



 
Kendi veri merkezinizi çalıştırmanın zorluk ve

maaliyetinden kurtulun

Rint'in barındırma servisi; sunucularınızın, depolamanızın, ağınızın ve
güvenliğinizin kontrolünü elinizde tutarken, veri merkeziniz için gereken

alan, elektrik kaynağı ve klima gibi fiziksel unsurlardan korunarak sermaye
maliyetlerini ortadan kaldırmanıza olanak tanır. 

Barındırma



 
Felaket anlarında verileriniz, veri tabanlarınız,

uygulamalarınız ve sanal makinelerinizin hızlı bir şekilde
kurtarılmasını ve aksamadan çalışmasını sağlıyoruz. 

Felaket Kurtarma 
İş sürekliliği ihtiyaçlarınıza göre felaket kurtarma

çözümleri tasarlıyor ve sunuyoruz.
 



Yönetilen Hizmetler

Temel iş faaliyetlerinize ve yatırım getirilerine odaklanırken risklerden kaçınmak,
maliyetlerinizi azaltmak ve kendinize öngörülebilir bir yol çizebilmek için esnek

yönetilen hizmetlerimizden yararlanın.

  Uzman teknik ekibimiz bulut ile ilgili ortaya çıkan gelişmeleri ve yeni
teknolojileri takip ederek bulut platformunuzu destekler.İşinizi,
gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi bilen sertifikalı uzman

ekibimizle direkt iletişim kurarak beklemeleri ve zaman kayıplarını
minimize edebilirsiniz. Teknik ekibimiz operasyonlarınızı desteklemek ve

aklınıza takılan her konuda size destek sağlamak için 7/24 ulaşılabilir
olacaktır.



Profesyonel Hizmetler

BT yolculuğunuzun neresinde olursanız olun ve verileriniz nerede bulunursa
bulunsun, hedefinize ulaşmanıza ve doğru adımlarla ilerlemenize yardımcı olmak

için bir sonraki adımda ne yapacağımızı biliyoruz.

BT ekibinizin temel iş girişimlerine yoğunlaşması ve inovasyon odaklı
projeler geliştirecek zamana sahip olması için, uygulamalardan
ağlara ve güvenliğe kadar altyapı hizmetlerimizden faydalanın.
Mimarlarımız ve mühendislerimiz, karmaşık problemleri çözme,

bilişim ihtiyaçlarınızı tespit etme ve buna yönelik verimli ve
ölçeklenebilir analizler ile size en uygun çözümleri tasarlamak için

güvenilir bir ortak olarak BT ekibinizle iş birliği içinde çalışır. 



Bağlantı

 Rint'in bağlantı çözümleri, altyapınıza, içeriğinize ve uygulamalarınıza hızlı, esnek ve
güvenli erişim sağlar. Rint, tamamen yönetilen küresel çoklu bulut ağımıza esnek ve özel
bağlantı sağlar. Profesyonellerden oluşan ekibimiz, Microsoft Azure, IBM ve daha fazlası
için yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenli çoklu bulut hizmeti çözümleri tasarlar.



Güvenini Kazandıklarımız 



Müşterilerimiz



Stratejik İş Ortaklarımız



Partnerlerimiz



Sormak
istedikleriniz
var mı?
Dilediğiniz zaman bize
ulaşın!

Telefon Numarası

0216 801 99 06

E-Posta Adresi

bilgi@rint.com.tr

İnternet Sitesi

www.rint.com.tr

Merkez Ofis Adresi

Kozyatağı Mah. Değirmen
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