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DBBackup Nedir? 
 
DBBackup, Microsoft SQL Server veri tabanı yedekleme programıdır. Küçük, orta ve 

büyük ölçekli tüm firmalar ve bireysel kullanıcılar tarafından, veri tabanı yedekleme 

amacıyla kullanılmaktadır. DBBackup yedekleme programı, SQL veri tabanlarınızı bulut 

ortamına yedeklemektedir. Günümüzde yaşanacak felaket senaryolarından 

etkilenmemek için güvenilir bir bulut yedekleme çözümüdür. 

 

Olası bir felaket senaryosunda donanım arızası, kayıp, çalınma, yangın, vb. durumlarda 

verilerimizin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Birde buna günümüz siber 

saldırılarını (CryptoLocker, virüs ve Hacking atakları) eklersek yedeklemenin kurum, 

kuruluş veya bireysel kullanım fark etmeksizin hepimiz için ne kadar önemli olduğu bilinen 

bir gerçektir. 

 

İşte DBBackup bu çok önemli ve sürekli takip edilmesi gereken kritik süreçleri, sizi 

rahatsız etmeden, sizin yerinize güvenli ve istikrarlı bir şekilde yapmaktadır. 

 

 

 

 

DBBackup Temel Özellikleri 

1. Veri tabanlarınızı yedekler ve yedeklerinizi bulut ortamında saklar. 

2. CryptoLocker, Hacking ve benzeri saldırılara karşı verilerinizi bulut ortamında saklar. 

3. Yerel sistem ortamlarında yaşanacak felaketlerden korur. 

4. Sistem e-posta bildirimleriyle sürekli bilgilendirme yapar. 

5. Bulut yedeklerine her zaman erişim sağlar. 

6. Uzaktan görev çalıştırma emri vermeyi sağlar. 

7. Kullanıcı dostu bir arayüzdür ve kolay kullanım sağlar. 
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Detaylı Özellikleri 
▪ MSSQL Tek Sunucu  

DBBackup, tek bir Microsoft SQL Server Instance Name üzerinde çalışmaktadır. Desteklenen MSSQL versiyonları 

MSSQL Server 2008 R2 ve üzeri versiyonlardır. Bu versiyonun altındaki MSSQL versiyonlarına destek 

verilmemektedir. 

▪ Bulut Depolama Alanı  
Clould ortamındaki tanımlanmış yedekleme alanıdır. Paket seçimlerine göre değişmektedir. 

▪ Database / Plan  
DBBackup paketinde tanımlanmış maksimum eklenebilecek farklı veritabanı sayısı ve her bir database için 

oluşturulabilecek yedekleme planı sayısıdır. 
▪ E-posta Hesabı  

Bildirim almak için DBBackup’a eklenecek e-postalardır. Maksimum eklenebilecek e-posta hesabı sayısı satın 

aldığınız pakete göre değişir. 
▪ Kalıcı Database  

Eski ve hareket görmeyen veri tabanlarınızı kalıcı yedek özelliği ile tek seferlik yedekler ve lisans süresince bulut 

ortamında saklar. 

▪ Şimdi Yedek Al  
Yedekleme planlarınızdan bağımsız olarak istediğiniz an manuel olarak yedek alma işlemi yapabilirsiniz.  

▪ Full ve Differential Yedek 
Veritabanı yedeklerini Full ya da Differential olarak oluşturmanıza olanak sağlar. 

▪ Bildirim E-postası 
E-posta bildirimleri ile sistem ve yedeklemelerin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. 

▪ Bulut Depolama  
Yerel ortama alınan yedekleri bulut sunucusuna yükler. Bu sayede her türlü felaket senaryosuna karşı hazırlıklı 

olursunuz. 
▪ Çalışırken Yedekle  

MSSQL Server’i durdurmadan yedekleme işlemini gerçekleştirebilir. 

▪ Loglama 
Sistem, yedekleme ve hata loglamaları tutar. 

▪ Windows Uyumluluk  

Windows işletim sistemi ortamında çalışır. MacOS, Linux tabanlı işletim sistemlerini desteklemez. Desteklenen 

sistemler Win7/Win8/Win8.1/Win10 – Windows Server 2008 R2/2012/2019’dur. Daha eski sistemler 

desteklenmemektedir. 

▪ Uzak Görev İşlemleri  
Paket seçimine göre web erişim arayüzünden uzak yedekleme görevi başlatabilir ve tutulan logları inceleyebilirsiniz.  

▪ Hata Yönetimi 
DBBackup yedekleme veya bulut sunucusuna yükleme anında meydana gelen hataları kaydeder ve tekrar otomatik 

olarak yedekleme ya da yükleme işlemi yapar. 

▪ Database Bakım 
Paket seçimine göre Slink, Index ve Statics bakımları otomatik olarak çalıştırılır. 

▪ Bulut Erişim Link  
Buluta yüklenmiş yedeklerinizin klasör erişim linklerini mail yoluyla gönderir. 

▪ Yedek Sıkıştırma  
Alınan yedekleri sıkıştırır. 

▪ Yerel Yedek Sildirme  
Yerel ortama alınan yedekleri belirtilen gün sayısna göre eski tarihten başlayarak siler. 

▪ FTP Gönderim  
Paket seçimine göre dilerseniz yedeklerinizi bir FTP sunucusuna gönderme işlemi yapabilirsiniz. 

▪ Restore 
Paket seçimine göre yedekleri geri yükleme işlemi yapabilirsiniz. 

▪ Lisanslama Modeli 
Lisanslama modeli yıllık kiralamadır. 

▪ Otomatik Güncelleme 
Güncellemeleri otomatik yükler. 

▪ Bulut Depolama Süresi 
Paket seçimine göre yedekleriniz belirli bir süre sonra bulut ortamından silinir. 

▪ Paket Yükseltme 
Veri tabanı durumunuza göre paket değişikliği yapabilirsiniz. 
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DETAYLI ÖZELLİKLER 
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FİYAT LİSTESİ 

 

 
       LITE 

 
EKO 

 
PRO 

 
ENTERPRISE 

 
UNLIMITED 

 

YILLIK KİRALAMA 1875+KDV 3375+KDV 5250+KDV 8250+KDV 11250+KDV 

 

PAKET PLANI 
 

 
       LITE 

 
EKO 

 
PRO 

 
ENTERPRISE 

 
UNLIMITED 

 

MSSQL Tek Sunucu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bulut Alanı 50 GB 150 GB 250 GB 1000 GB SINIRSIZ 

Database / Plan 2 DB-2 PLAN 4 DB-4PLAN 6 DB-6 PLAN 20 DB-20 PLAN SINIRSIZ 

E-posta Hesabı 1 2 5 20 SINIRSIZ 

Kalıcı Yedek 1 2 4 6 SINIRSIZ 

Şimdi Yedek Al ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Full-Differential 
Yedek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bildirim E-postası ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bulut Yedek Alma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Çalışırken Yedekle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Loglama ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Windows Uyumluluk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uzak Görev İşlemleri   ✔ ✔ ✔ 

Hata Yönetimi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Database Bakım   ✔ ✔ ✔ 

Bulut Erişim Linki ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Yedek Sıkıştırma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Yerel Yedek Sildirme ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

FTP’ye Gönderme    ✔ ✔ 

Restore  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Lisanslama Modeli Kiralama Kiralama Kiralama Kiralama Kiralama 

Otomatik 
Güncelleme ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bulut Depolama 
Süresi 10 20 30 90 180 

Paket Yükseltme ✔ ✔ ✔ ✔ - 
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