
Teknolojiye Genel Bakış

Navicat Premium; MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle ve PostgreSQL gibi birden fazla veri tabanına 

aynı anda bağlanarak yönetmenizi sağlayan çoklu bağlan�lı bir veri tabanı yöne�m aracıdır.

Navicat Premium; Microso� Windows, Mac OS X ve Linux olmak üzere 3 ayrı pla�ormu 

desteklemektedir. Navicat Premium sayesinde kullanıcılar; yerel/uzak sunucu’lara bağlanabilir; Veri 

Modelleme, Yapı senkronizasyonu, Veri alma/Veri verme, Yedekleme/Geri yükleme ve raporlama gibi 

birçok işleri sorunsuz bir şekilde yapabilirler.

Navicat Navicat Database Yöne�m Araçları

Navicat ürünlerini seçmeniz için 10 önemli sebep;

Navicat ürünleri yaklaşık olarak 2 milyon defadan fazla kez indirilmiş olup 138 ülkede pazarlanmakta ve 50 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip 

bulunmaktadır. Veritabanı yöne�mi için Navicat ürünlerini seçmeniz için 10 önemli nedenler ise;

Birçok Ödüle Sahip Bir Üründür;

Ürünler sektörel anlamda birçok ödül kazanmış olup, segmen�e performans odaklı yaklaşımı ile son derece iyi bir şekilde tanınmaktadırlar. 

Download.com sitesinde Editor's Pick (Editörün seçimi) olarak birçok kez 1nci sırada yer almış�r. Developer.com's yılın ürünü kategorisinde finale 

kalmış�r. 2008 senesinde Red Herring Asia 100 listesinde yer almış�r. 

Ürünler birçok büyük müşteri tara�ndan kullanılmaktadır.

Navicat ürünlerin sorunsuz ve güvenilir olması, ürünlerin Fortune 100 firmalarının da içerisinde bulunduğu birçok büyük müşterice kullanılmasını 

sağlamış�r. Bazı sadık müşteriler arasında; Apple Inc., Yahoo Inc., FedEx, Hewle� Packard ve daha birçokları yer almaktadırlar.

Kullanımı kolay Kullanıcı Arayüzüne sahip�r.

Navicat ürünlerinin tasarımında kullanıcı dostu olması hedeflenmiş�r. İster profesyonel bir MySQL geliş�ricisi olun isterse sadece basit bir kullanıcı, 

Navicat ih�yaçlarınızı değerli zamanınızı boşa harcamadan ulaşmanızı sağlar.

Zengin İçerik

Ürünler ile veritabanı yöne�mi son derece kolay ve hızlıdır çünkü elinizin al�nda birçok zengin özellik mevcu�ur. edit/design tables, data entry, SQL 

dump, ve create/edit users gibi standart veritabanı yöne�m fonksiyonlarının yanısıra Import/Export Wizard, Report Builder, Query Builder, Code 

Comple�on, Data/Structure Synchroniza�on, Batch Job Scheduler, HTTP/SSH Tunnel Connec�on, Backup gibi bazı yararlı fonksiyonlarda mevcu�ur.

SSH Tunnel/ HTTP Connec�on desteği

Navicat ürünleri veritabanınıza SSH ve HTTP Tunnel üzerinden bağlanmanızı sağlar. Özellikle SSH sayesinde uzak sunuculara güvenlik sorunları 

olmadan rahatlıkla bağlanabilirsiniz.

Dosya �pleri Import/Export Wizard içerisinde en geniş kapsamda olmak üzere yer almaktadır.

Navicat migrasyon için en kapsamlı veri format desteğini de sunmaktadır. Navicat Import Wizard 11 değişik veri forma�ndan veritabanınıza migrasyon 

seçeneğini sunarken, Navicat Export Wizard 18 değişik veri forma�ndan veri ihracına imkan tanımaktadır. Desteklenen bazı formatlar arasında; MS 

Access, MS Excel, XML, HTML, TXT, CVS ve benzeri birçokları yer almaktadır.

Ürün özellikleri ve içeriği sürekli olarak geliş�rilmektedir.

10 yılın üzerindeki mazisi, 50 binin üzerindeki kullanıcı sayısı  ve sektörel tecrübesi ile firmaya olan güven ve inanç son derece büyüktür. Navicat 

müşterileri ürünlerle alakalı olarak sürekli geliş�rilen ve üstün destek hizmetlerini ih�va eden bir ürün kullandıklarından emindirler.

Adaletli Ücretlendirme modeli

Firma ürünlerinde son derece adaletli bir ücretlendirme poli�kası uygulamaktadır. Çoklu lisanslama modelleri ve ürün kampanyaları ile müşterilerini 

desteklemektedir. Ayrıca �cari olmayan organizasyonlar için de son derece uygun fiyatlarla ürünlerini satmaktadır.

Lisans sahiplerine limitsiz ve ücretsiz olarak e-posta destek hizmetleri sunmaktadır. Minor yükseltmeler için de ücret alınmamaktadır.

Sadık Müşteri Destek Ekibi

Müşteri destek birimlerinde ürünler üzerinde yıllara dayanan tecrübelere sahip destek elemanları çalışmaktadır. Müşteri beklen�lerine tamamen 

cevap vermek amaçlı destek taleplerine hızlı bir şekilde geri dönüş yapılmaktadır. Destek elemanları; müşterilerden gelen problemleri dikkatlice 

dinlemekte ve hızlı bir şekilde çözmeye çalışmaktadırlar.


