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İLGİLİ MAKAMA 

22.05.2019 

18.10.2018 Tarihinde Sunucumuz hackerlar tara�ndan saldırıya uğramış�r. Saldırı Sonucu 
maalesef sunucudaki yedeklerimiz ve ana datalarımız’ın tümü şifrelenmiş�r. Bizde Farklı yollar 
denedik maalesef enson sunucuya erişen kötü niyetli kişi ile ile�şim kurarak pazarlık yap�k pazarlık 
sonucu 5.000 ödeme yap�k yapmasına balta nerde dağa gi� dağ nerde yandı kül oldu meselesine 
döndü.  Dataların kurtarma maliye� 15.000 TL Oldu . 

Sonra Vega Cloud kurarak işyerimize dataları yedeğe aldık ne varki çok zaman geçmeden 
21.04.2019 Tarihinde Tekrar Gelen bir Email sonucu tüm datalar şifrelendi Çok Şükür Vega Cloud ile 
almış olduğumuz dataları kurarak işlerimize devam e�k. Tüm Dostlarımıza Vega Cloud Öneriyoruz. 
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 Yılın bașında servis sözleșmesi yenilemesi için Neslihan Hanım ile görüșmüștük; görüșme 

sırasında iskonto talebimiz olmuștu. Neslihan Hanım iskonto uygulayamacaklarını ama cloud9 

yedekleme uygulaması hediye edebileceklerini iletmiști. Açıkcası ilk bașta anlamadım ürünün 

niteliğini. Ama bir yurt dıșı seyahatim sonrasıda bilgisayarımızın çöktüğünü öğrendim ilk bașta panik 

olduk muhasebe ve stok verilerimiz için; her firmada olacağı gibi. Sonra aklıma hediye ettiğiniz 

cloud uygulamsı geldi ve sizlere ulașıp verilerimizin sizde yedekte olduğunu öğrenip kaldığımız 

yerden devam ettik. O gün için bu ürünü değilde iskonto uygulansaydı mağdurduk ((: Cloud9 bizim 

için daha memnun edici oldu. Bu hizmetiniz için teșekkür ederiz. İyi çalıșmalar dileriz.

                               F. Buğra CURALI

















 

 

 

VEGA YAZILIM AİLESİNE 

 

 

Ankara’da Pektin Eksper Gıda Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyette olan şirketimizde bir süredir Vega 

yazılım ile çalışıyoruz. Vega cloud üyeliğimiz bulunmakta ve yedeklememiz düzenli olarak 

yapılmaktadır.  

21.05.2021 tarihinde tüm verilerimiz silindi. Bu durum bizler için çok fazla zaman kaybı ve maddi 

kayıp yaratacak bir sorundu. Vega yazılım ile iletişime geçmemizin ardından cloud’a yapılan 

yedekleme ile verilerimize eksiksiz ulaşabildik. Vega cloud hizmetini kullanmaya devam edeceğiz.  

Vega yazılım ailesine teşekkür ederiz. 

 

 


