
Verilerinize derinlemesine dalın!  
Verilerinizin gerçek değerini görün.

Vispeahen Nedir?

Vispeahen ve Oracle Cloud Infrastructurenı 
kullanmak için dört sebep 

Birçok kuruluş İş Zekası araçlarını en iyi şekilde kullanma çabasında. 
Çözümünüzün değerini ekonomik ve verimli bir şekilde en üst düzeye 
çıkardığınızı düşünsenize.

Oracle Cloud Infrastructure tarafından desteklenen Vispeahen bunu yapıyor.

Vispeahen günümüzün sürekli büyüyen veri hacmini anlamlı bilgilere 
dönüştürmenizi sağlayan bir veri analizi ve veri görselleştirme 
platformudur. Böylece daha doğru ve akıllı iş kararlarını daha hızlı 
alırsınız. Vispeahen, İş Zekası ve yazılım alanında 15 yılı aşkın 
tecrübeye sahip ekip tarafından geliştirilmiştir.

İkinci nesil bir bulut sunar

Güvenlik ve otomasyon özelliklerinden rakipsiz ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirliğe 
kadar Oracle Cloud Infrastructurenın işinize sunacağı pek çok araç ve hizmet var.

Ayrıca yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), Nesnelerin İnterneti (IoT), blockchain 
ve yükselen çok sayıda yeni teknolojiden en iyi şekilde yararlanma fırsatı verir.  
Bu sayede daha fazla değer sunan yeni iş modelleri oluşturmaya başlarsınız. 

Onlarca yıldır süren teknolojiyi kullanan birinci nesil bulut çözümlerinin aksine, 
Oracle Cloud Infrastructurenın modern mimarisi günümüz organizasyonlarının 
ihtiyaçlarını karşılayarak daha hızlı, daha öngörülebilir performans, daha sıkı 
güvenlik ve kritik iş yükleri için daha iyi bir fiyata gelişmiş uyumluluk sunar.

Oracle Cloud Infrastructure, uzak blok depolama alanında 
çalışırken AWS’den daha iyi performans gösterir.1

5 kata kadar

1  Andrew Reichman, “Oracle Tests Better in Performance than Amazon Web Services,” Oracle, September 18, 
2018, blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/oracle-tests-better-in-performance-than-amazon-web-services.
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Uzun vadeli planınızı destekler

Veri merkeziniz konusunda ihtiyaçlarınızı sürekli olarak yeniden düşünmek 
zorundasınız: yukarı ve aşağı ölçeklendirmek, verilerinizi harmanlamak ve  
analiz etmek için yeni yollar aramak ve yeni tehditlerden korunmak her zaman 
göz önünde bulundurulmalı.

Hedefleriniz ne olursa olsun Oracle Cloud Infrastructure, kritik iş yüklerinizi 
desteklemek için güvenilir performans, uçtan uca güvenlik ve uygun  
yönetim sunar.

Sistemlerinizin performansını optimize eder

Oracle’ın IaaS sunumu, tam bir baremetal hizmetleri paketi ve teknik bilgi 
işlem kümeleri için uzaktan doğrudan bellek erişimi (RDMA) dahil sektör lideri 
özelliklerden yararlanabilmenizi sağlar. Birlikte, neredeyse hem öngörülebilir 
performansı hem de müşteri izolasyonunu sağlarlar. 

Ayrıca Oracle Autonomous Data Warehouse ve Oracle Autonomous Transaction 
Processing gibi inovasyonlara erişim sayesinde iş yüklerinizi minimum gecikme, 
yüksek kullanılabilirlik ve esneklikle çalıştırın. Bu size sadece çok yönlü tutarlı 
performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda verilerinizi Oracle’ın nesne 
deposunda depolayabilir ve çok sayıda kopya alabilirsiniz.

Biliyor muydunuz?

Oracle, ikinci nesil bulut sunumunun 
bir parçası olarak IaaS, PaaS ve SaaS 
hizmetlerini sunan tek sağlayıcıdır.

Verilerinizi korur

Müşteri izolasyonu, veri güvenliği, iç tehdit algılama ve yüksek düzeyde otomatik 
tehdit düzeltme şeklindeki uçtan uca koruma sayesinde, bilgi işlem ve ağ 
kaynaklarınızı izole ederek kişisel verilerinizi ve akışı koruyun.

Ayrıca kodunuzu, verilerinizi ve diğer kaynaklarınızı yönetim makinelerinden ayırın; 
böylece saldırganların buluttaki verileri çalmasını veya değiştirmesini önlemeye 
yardımcı olursunuz.

Üstelik yerleşik güvenlik duvarlarına, şifrelemeye ve dağıtık hizmet aksatma (DDoS) 
koruması sayesinde potansiyel saldırganlardan her zaman bir adım önde olun. 
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Oracle ve Vispeahen’in İş Zekası çözümünüzden en iyi şekilde 
yararlanmanızı nasıl sağlayacağı hakkında daha fazla bilgi için, 
LinkedIn Life sayfamızı ziyaret edin.


