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Firma Hakkında
 
About Company

Şirketimiz Netinternet, 9 Eylül 2006 yılında Denizli’de
kuruldu. On yılı aşkın süredir her seviyeden, her ölçekten
bizi tercih eden kullanıcılarımızdan edindiğimiz tecrübe
ile Türkiye'nin internet altyapısına katkı sağlayan
şirketimiz, Web Hosting, Veri Merkezi hizmetleri ve Bulut
Bilişim alanında hizmet sağlar. Netinternet, 2016 yılı
itibarı ile Türkiye’de IP aralığında en çok internet sitesi
barındıran üçüncü veri merkezidir. Yenilikleri ve ürettiği
internet teknolojileri ile sektöre yön veren şirketimiz,
yarının teknolojilerini bugünden kullanmanıza olanak
sağlar.

Netinternet was established at 9th September 2006 in
Denizli. Our company provides to everyone Data Center,
Cloud and Web Hosting Services for more than 10 years.
As of 2016, Netinternet is the second data center who
has the most website hosting in own IP range. And also,
Netinternet is one of Turkey's best known data centers,
using innovation and technology to improve itself.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

HEIMWALL Web Application Firewall 
Siber güvenlik alanında web sitesi güvenliği için tamamı
Netinternet bünyesinde geliştirilen Web Application
Firewall (WAF) servisi HEIMWALL, HTTP trafiğini filtre ederek
web sitesi trafiğini yavaşlatan veya çalışmaz hale getiren
siber saldırıları bloklar, zararlı istekleri engelleri, iş
sürekliliğini en üst düzeyde tutar. Global ölçekte servis
veren rakiplerinin tüm savunma mekanizmalarını içinde
bulunduran tamamen yerli ve milli HEIMWALL, kullanıcısı
tarafından özelleştirilebilen ve yönetilen kurallar
sayesinde her türden web sitesine uygun çalıştırılarak üst
düzey güvenlik sağlar. Siber güvenliğin sağlanması dışında web sitesi optimizasyonu, statik içeriğin önbekleklenmesi,
görsel optimizasyonu, Google tarafından geliştirilen   kayıpsız sıkıştırma algoritması Brotli dahil üç farklı veri sıkıştırma
teknolojisiyle web sitelerini hızlandırır.

https://www.netinternet.com.tr/

Firma Ürünleri
 
Company Products

İlkbyte Sanallaştırma Orkestrasyon Sistemi 
Tamamı Netinternet bünyesinde geliştirilen İlkbyte yurt
dışı bulut servis sağlayıcılarının sunduğu özellikleri
bünyesinde bulunduran ve Türkiye merkezli veri
merkezlerinden servis veren eksiksiz bir sanallaştırma
orkestrasyon sistemidir. İlkbyte, saatlik olarak
ücretlendirilen, saniyeler içerisinde kolayca kurulabilen
ve yeniden ölçeklendirilebilen SSD tabanlı bulut
sunucular sunar. İş sürekliliği, esneklik, erişilebilirlik odaklı
hizmet sağlayan İlkbyte sizlere Türkiye sınırları içindeki en
uygun bulut tabanlı sunucu çözümlerini sunmaktadır.
Gelişmiş kontrol paneli sayesinde gruplar halinde çalışmaya olanak sağlayan kullanıcı dostu arayüzüyle her
seviyeden kullanıcı tarafından kolayca yönetilebilir. Sunduğumuz API sayesinde kendi iş süreçlerinize kolayca
entegre edilebilir.

https://www.netinternet.com.tr/


