
İş için dizüstü bilgisayar 
kullanımının %63’ü; tablet 
kullanımınınsa %59’u evde, 
hareket halindeyken veya 
ofis dışı başka bir konumdan 
gerçekleştiriliyor.1

2016’da fidye yazılımı saldırılarının sayısı %36 
oranında arttı ve istenen fidye tutarı %266 
oranında yükseldi.8 

9.485 ABD Doları: Kötü amaçlı 
yazılım bulaşan mobil cihazlar, 
kuruluşlar için cihaz başına 
9.485 ABD Doları masrafa yol 
açıyor.9 

Çalışanlara güç katan üretkenlik, yönetim ve güvenlik özelliklerinin 
yanı sıra şirket verilerinizi koruyan yönetilmesi kolay güvenlik 
altyapısı sunan Microsoft 365 Business, büyüyen işletmelerin 

daha başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış tümleşik 
bir çözümdür.

Çalışanlarınız her hafta tasarruf edecekleri 6,4 saatte neler yapabilir?

Mobil olanakları güçlü olan 
kuruluşlarda çalışanların 
üretkenliğinde %16 artış 
gözlemlendi ve bu da 
40 saatlik bir iş haftasında 
fazladan 6,4 saate 
karşılık geliyor.4Her hafta fazladan 

6,4 saat

Cihaz ve veriler 
konusunda 
teknolojinize 
güveniyor 
musunuz?
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Mobil kullanım1

Bağlantı ve işbirliği2

Güvenlik3

İşletmeniz daha mobil hale geldikçe 
ve çalışanlarınızın kendi cihazları dahil 
olmak üzere kullanılan cihaz çeşitliliği 
arttıkça, işlerin sekteye uğramaması 
için teknoloji gereksinimleriniz de 
buna ayak uydurmalıdır.

Ağınızdaki tüm cihazlar en son güvenlik güncelleştirmesine sahip mi? 

Bir cihazın kaybolması ya da kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım gibi 
bir saldırıya maruz kalması durumunda iş verileriniz güvende 

kalacak mı? 

Ofis 
dışında %59:%63:

“Her zaman, her 
yerden çalışabilme 
imkanının” üretkenliği 
artırdığını düşünen 
çalışanların oranı.2 

“Bilgilere hızla ve 
kolayca erişme 
imkanını” önemli 
bulanların oranı.3

%49: %42: 

Ankete katılan işletmeler arasında 
bir düzine yaygın sorundan en az 
biriyle karşılaşmış olanların oranı.7 

%95: 

Daha iyi iş araçlarının bilgilerin 
konumu ve paylaşımının yanı sıra 
kendi işlerini yapma konusundaki 
uzmanlıklarını geliştireceğini düşünen 
bilgi çalışanlarının oranı.5

%50: 

Planlara ve Fiyatlara bakın

İşletmenizde çalışanlarınızın elinden gelenin en iyisini 
yapması için gereken araçları sağlıyor musunuz?

Ortalama bir çalışan her 
gün 20’den fazla iş arkadaşı 
ve müşteriyle iletişim kurar 
ve işbirliği yapar.6

https://www.kinesis-ergo.com/wp-content/uploads/2016/01/Qlik-Multiscreen-Survey-Report-1.pdf
http://www.arubanetworks.com/pdf-viewer/?q=/assets/EIUStudy.pdf
http://www.arubanetworks.com/pdf-viewer/?q=/assets/EIUStudy.pdf
https://www.trustwave.com/Company/Newsroom/News/New-Report-Shows-that-One-in-Five-Businesses-Don-t-Test-for-Security-Vulnerabilities/
https://www.trustwave.com/Company/Newsroom/News/New-Report-Shows-that-One-in-Five-Businesses-Don-t-Test-for-Security-Vulnerabilities/
https://www.symantec.com/security-center/threat-report
https://www.lookout.com/enterprise-mobile-risk
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853033
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853033

