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HAKKIMIZDA 
 

Rekare ; 1991 yılından bu yana yazılım sektöründe faaliyet gösteren PROMEK Yazılım, 2004 yılında BOTURK ile birlikte yazılım 
alanında Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışmaların ardından 2005 yılında ‘SinCap Linux Yönetim Paneli’ ürünü ile sektörde 
kendini duyurmuştur. 2006 yılında gelen haklı başarı ile Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermek amacı ile kurulan REKARE, sektörden 
gelen istekler doğrultusunda Firewall geliştirme çalışmalarına hız vermiş ve Logix markası ile Logix Firewall ve Logix Bridge ürünlerini 
piyasaya sunmuştur. Bugün witamin.net adıyla Datacenter hizmeti de vermekte olan REKARE bayi ve çözüm ortakları ile tüm Türkiye 
çapında referanslara sahiptir. 

VİZYONUMUZ 
 

Rekare, bilgi ve internet teknolojileri konusunda ülke 
ekonomisi için önem arz eden çözümler üretip uzun vadeli   
ar-ge ve yatırımlar yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef 
ışığında vizyonumuz; 
 

Ar-Ge bilinci ve Marka yaratmak, 
 

Global Pazar ve Rekabet, 
 

Müşteri özel çözümler ve destek , 
 

Haklı müşteri memnuniyeti. 
 

Rekabetin en önemli koşulu ar-ge bilincidir. Bu güç ile gelen 
özgüven, dünya markaları ile rekabette önem taşımaktadır. 

DESTEKLERİMİZ 
 

Proje öncesinde olduğu gibi satış sonrasında da desteklerimiz müşteri memnuniyeti oluşturmak amacı ile verilmektedir.                    
Her zaman İş Ortaklarının yanında olan Rekare uzmanlıkları doğrultusunda ürünlere uzaktan destek ve gerektiğinde yerinde destek  

hizmetlerini vermektedir. Ürün temel destek hizmetlerinin yanında periyodik bakım ve servis anlaşmalarımız da bulunmaktadır. 

MİSYONUMUZ 
 

Yerli iş gücü ile % 100 yerli ürün ve çözümler üretmek, bu 
çözümleri kamu ve özel sektör kurumlarına sunmak; yabancı 
çözümlere olan ihtiyacı azaltmak için yola çıkan firmamız 
kurulduğu günden beri bu misyonunu tavizsiz olarak yerine 
getirmektedir. Temel misyonlarımız; 
 

" % 100 Yerli, kaliteli ve rekabetçi ürünler üretmek" 
 

"Yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, geliştirmek"  
 

Ar-ge faaliyetleri yeni teknolojileri doğurmaktadır. 1991 den 
beri firmamız çalışanları ar-ge sonucu elde ettiği bilgiler ile 
öncülük yapmaktadır. Bugün TUBİTAK ar-ge destekleri ile 
ürünlerimizi daha da geliştirmeyi amaçlamaktayız. 

FAALİYETLERİMİZ 

Ar-Ge Çalışmaları 

Yazılım Geliştirmek 

Sistem Destek Hizmetleri 

Proje Yönetimi 

Danışmanlık Hizmetleri 

Eğitim Hizmetleri  

Data Center Hizmetleri 

REKARE MARKA ve AR-GE ÜRÜNLERİ 
 

Uzman ve tecrübeli  yazılım ekibi tarafından kendi öz kaynakları ile geliştirilen ürünler, Logix markası altında toplanmıştır.                    
Özellikle bilgi teknolojileri ve güvenli Internet teknolojileri konusundaki ürünlere ağırlık verilmiştir.  
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AR – GE  FAALİYETLERİMİZ 
 

1991 yılından bu yana yaklaşık 20 yıldır yazılım sektöründe faaliyet gösteren yazılım ekibimiz 
özellikle açık kaynak kodlama ve Linux temelli sistemlerde uzmanlık kazanmıştır. Son 10 yılda 
tüm yazılımlarında açık kaynak yapılara dayalı çözümler üreten ekibimiz bu felsefeyi ülke 
çapında yaygınlaştırmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.  
 

Bilgi birikimi ile ayrıcalıklı fikirleri hızla yazılıma dönüştürebilen ekibimiz kazandığı  tecrübeler 
sayesinde ürettiği kullanıcı dostu ve kararlı çalışan uygulamalar ile haklı müşteri memnuniyeti 
sağlamaktadır. 

REKARE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ar-Ge Ofis 
Uludağ Üniversitesi, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi 210-B Nilüfer / BURSA 
 

Telefon:  +90 – 224 – 280 85 39     Tel2/Faks:   +90 – 224 – 280 84 39 
  

E-Posta:  satis@rekare.net 
 

Web      :  www.logix.ws 
 

Internet kapısında ihtiyaç duyduğunuz 
tüm kurumsal güvenlik ve güvenli 
bağlantı hizmetlerini yerine getirmesi için 
tasarlanmış bir   Güvenlik Duvarıdır.   
Bilinen tüm Firewall özelliklerini 
destekleyen ürün; VPN, içerik filtreleme, 
yük dengelemenin yanında 5651 sayılı 
kanun gereği kurumunuzun internete 
çıkan erişimlerinin kaydını tutmaktadır.  

Kurumların kanuni 5651 gereği dijital 
sorumluluklarını yerine getirmesi için 
geliştirilmiş, herhangi bir program veya 
ajan kurmaksızın (agentless) çalışabilen 
bir log toplama üründür. Kurumunuzun 
internete çıkan erişimleri, kanun gereği 
tutulması zorunlu olan kayıtları toplanır   
ve imzalanarak cihaz içinde arşivlenir. 
Ayrıca Hotspot desteği de bulunmaktadır. 

ÜRÜNLERİMİZ 
 

Ar-ge sonucu elde ettiğimiz Logix ürünleri; yazılım olarak kullanıma sunulabildiği gibi yine ar-ge ekibimizin testlerini yaparak 
ölçeklendirdiği, kullanıcı aralıklarına göre lisansladığı, güvenli donanımlar üzerinde de piyasaya sunulmaktadır.  

Lisans ve yönetim maliyetlerini düşürmek 
amacı ile üretilen Logix Server, 2005 
yılında üretilen ve sektörde 250’e yakın 
referansı olan SinCap Linux Yönetim 
ürünün yeni versiyonudur. Kolay yönetim 
ara yüzü ile; kullanıcı yönetimi, dosya 
sunucusu, e-mail sunucusu, ftp  sunucu, 
kişisel klasör ve dosya paylaşımı  
hizmetlerini sunmaktadır. 

YOL HARİTASI – YENİ ÜRÜNLERİMİZ (Road Map) 
 

Ar-ge faaliyet planlarımız arasında ve yol haritamızda, mevcut ürünlerimizi geliştirmenin yanında, sektörden gelen talepler 
doğrultusunda ürün portföyümüze yeni çözümler eklemek için  çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bunlar; Logix Link Load 
Balance, Logix High Availability, Logix Vm, Logix Cloud ve Logix Merkezi Yönetim  ürünleridir. 

Ar-ge faaliyetlerine Uludağ Üniversitesi, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesinde devam eden Rekare, sektörden 
gelen ihtiyaçlara zamanında cevap verebilmek, hedeflerine ulaşabilmek ve yeni teknolojiler üretebilmek amacı ile 
ayrıca TUBITAK ar-ge desteklerine baş vurmuş bulunmaktadır. 


