
İşletmenize profesyonel bir
görünüm katın!

PROFESYONEL
E-POSTA
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Profesyonel 
E-Posta Nedir?
Bir iş e-postası, gmail veya hotmail gibi bir e-posta sağlayıcısı değil, uzantıda şirketinizin
adının bulunduğu bir e-postadır. Kısacası, kişisel bir e-posta adresi "adınız@gmail.com" ve
bir iş e-posta adresi "adınız@markanız.com" şeklindedir. Bu e-posta adresleri özel e-posta
adresleri olarak da bilinir. Bunun nedeni ise hosting ve benzeri işlemlerin maliyetlerinin e-
posta sağlayıcı tarafından değil, tarafınızca karşılanmasıdır. Kısacası, özel bir e-posta
adresiniz varken, aynı zamanda özel bir e-posta sağlayıcısına da sahip olursunuz. Bu
nedenle, e-posta adresinizi içeren etki alanını seçebilir ve adını değiştirebilirsiniz. Sonuç
olarak, şirket e-postalarınız daha güvenli olacak ve müşterilerinize özel bir e-posta adresi
ile hizmet vereceksiniz.

Kurumsal E-Posta Hesabının Avantajları Nelerdir?
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E-ticaret siteleri ve dijital platformları kullanan işletmeler kurumsal e-postaya geçiş yaparak birçok farklı
avantaja sahip olurlar. Büyük işletmelerin kendi özel e-posta adreslerini kullanmasının en büyük
sebeplerinden birisi de, kurumsal e-postaların getirdiği avantajlardır.

Birçoğunuz ücretsiz e-posta hizmetlerinin nasıl para kazandığını merak ettiniz. Ücretsiz e-posta hizmeti
vermek, makul bir e-posta hizmeti iş planı değildir çünkü çok fazla sunucu ve ağ alanı vb. Peki bu şirketler
nasıl para kazanıyor? Ücretsiz e-posta sağlayıcılarının temel para kazanma modeli, kullanıcılarının
bilgilerini kullanmaktır. Bazı şirketler bu bilgileri kendi reklam sistemlerini geliştirmek için kullanırken,
diğerleri üçüncü şahıslara satar. Özel bir e-posta hizmetinde, e-posta alan adınız size ait olduğu için
bilgileriniz başka şirketlerin amaçları doğrultusunda kullanılamaz. Kişisel bilgiler, ücretsiz e-posta
hizmetleri sunan birçok şirketin özel e-posta hizmetlerinde de daha fazla korunur.

Kişisel verilerinizi koruma altına alırsınız.

https://ikas.com/tr/blog/e-ticaret-nasil-yapilir
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Ücretsiz e-posta hizmetleri, e-posta hesabınız için özel bir etki alanı veya web etki alanı kullanmaz.
Dolayısıyla genel bir veri ihlali durumunda kişisel verileriniz de risk altındadır. Özel şirket e-postası olanlar
için farklı bir hikaye. Genel olarak, bu e-postalar daha fazla güvenlik önlemine sahip olacak ve kendi özel
alan adlarına sahip olacaktır. Sonuç olarak, genel veri ihlallerine karşı daha iyi korunurlar.

Veri ihlallerine karşı güvende olursunuz.

Müşterilerle iletişim kurarken @outlook veya @gmail ile biten bir e-posta hesabı kullanmak, bir iş e-posta
hesabı değil, kişisel bir e-posta hesabı kullandığınızı gösterir. Bu, işletmenizin profesyonel görünmesini
engeller. Öte yandan, @işletmeniz ile biten bir e-posta adresi, işletmenizin kurumsal bir e-posta hesabı
almasını onaylar ve profesyonel görünmenize yardımcı olur.

İşletmeniz daha profesyonel görünür.

Sizin ve şirketinizin çalışanlarının @markaniz ile biten bir e-posta adresi kullanıyor olmanız, markanızın
gönderdiğiniz her e-posta ile daha görünür olmasını sağlar. Bunun yanında sizden e-posta alan herkes,
daha gönderiyi açmadan, sadece e-posta adresinize bakarak markanızı fark etmiş olur. Bu da sizin marka
bilinirliğinizi artırır.

Marka bilinirliğinizi arttırırsınız.

Kurumsal bir e-posta hesabına sahip olmanız, müşlerinizin sizin markanıza olan güvenini arttırmaktadır. İş
dünyasında birçok insan, özel bir şirket e-posta hesabına sahip olmayı, markalaşmanın bir adımı olarak
görmektedir. Bu sebeple kişisel e-posta adresi ile müşterilerinizde güven duygusu yaratmak bir hayli
zordur.

Müşterileriniz güvende hisseder.

Kurumsal E-Posta ile Kişisel 
E-Posta Arasındaki Farklar
Nelerdir?

Kurumsal bir e-posta ile benzersiz, size veya
şirketinize özel bir e-posta sahibi olursunuz.
Kurumsal e-posta sahibi olmak ile
çalışmalarınız profesyonel görünür.
Kurumsal e-posta ile marka bilinirliğiniz artar.
Kurumsal e-posta, kişisel e-posta'ya göre daha
maliyetli bir seçenektir. Fakat bu sizin işinize ne
kadar değer verdiğinizi gösterecektir.

Neden Kurumsal Bir E-posta’ya
Sahip Olmalısınız?

Bilgisayar korsanlarının kurumsal bir e-posta hesabına erişerek işlemenize vereceği zarar çok büyüktür.
Bu nedenle, DorukNet Profesyonel E-posta hizmeti, çalışanlarınızın parola türleri ve kimlik doğrulama
protokolleri ile üst düzey güvenlik korumaya sahip olmanıza izin verir.

Daha yüksek koruma
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Servis sağlayınızı seçin.
Birçok ücretli e-posta servis sağlayıcı
seçeneği mevcuttur. Fakat her firmanın 
 ihtiyaçlarınıza uygun farklı şeçenekleri
bulunur. Bu nedenle öncelikle ihtiyaçlarınızı
önceden belirlemeli ve en uygun fiyatlarla
en güvenilir servis sağlayıcısını tercih
etmelisiniz.

Eğer bir işletme sahibiyseniz, alan adınız markanızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple, müşterileriniz ile
olan her iletişimizinde marka adınızı mümkün olduğunca kullanma fırsatı yaratmalısınız. Sizden veya
çalışanlarınızdan müşterilerinize iletilecek her e-posta markanızı tanıtmaya özen göstermelisiniz.

Markalaşma etkeni

DorukNet Profesyonel E-posta hizmeti ile birlikte şirketiniz adına gönderilen e-postaların düzgün bir
şekilde depolama fırsatına sahip olursunuz. Bu durum, şirketiniz için daha fazla hesap verimliliği sağlar.

Daha veri e-posta tutma

Halen çoğu şirket kabul etmese de, SPAM e-posta gönderimi birçok şirket için büyük bir sorun teşkil
etmektedir. Bu durum ile şirket e-postası yerine kişisel bir hesaptan gönderilen e-postaların
müşterilerinizin SPAM klasörüne düşmesi kaçınılmazdır. Bu sorun ile karşı karşıya gelmemenin en iyi
çözümü ise kurumsal bir e-posta adresine sahip olmaktır.

Spam filtreleme

Şirket çalışanlarının aldığı günlük e-posta sayısı, kişisel kullanım amacıyla e-posta kullanan bir kişiden
çok daha fazladır. Bu sebeple, kurumsal bir e-posta'da depolama ihtiyacı daha yüksektir. Ek depolama
alanı miktarı, DorukNet'ten almış olduğunuz hizmet paketinize bağlı olarak değiştir. Hizmetlerinizde bir
kesinti olmaması için size en uygun planı seçmeye dikkat etmelisiniz.

Daha yüksek depolama kapasitesi

Çoğu insan, iş ile ilgili e-posta aldığında, gönderecek kişinin mail'ini kontrol ederek bu e-posta'yı hangi
şirketten aldığını kontrol etmektedir. Bu yüzden, potansiyel bir müşteriye e-posta gönderirken
isim@xmail.com gibi bir adres yerine markanızın adının bulunduğu bir adresten gönderim yapmanız
gerekir. Bu şekilde müşterileriniz sizin hangi markayı temsil ettiğinizi daha net bir şekilde anlamaktadır.

Güvenlik ve doğrulama

Nasıl Kurumsal E-posta Oluşturulur?

Kurumsal bir e-posta hesabı oluştururken genellikle
şirketinizi temsil eden adınıza bağlı kalmanız
önerilmektedir. Ancak şirket adınız çok fazla karaktere
sahipse, öncelikli olarak markanızı temsil eden bir
kısaltma kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ise size bir
alan adı tahsis ederek kurumsal ihtiyaçlarınız özelinde
kendinize ve şirket çalışanlarınız için kişiselleştirilmiş e-
posta hesapları oluşturabilirsiniz.

Size özel bir adres oluşturun



Size özel bir e-posta planınızı seçtikten sonra
çalışanlarınız için e-postalar oluşturmanız ve şirket
politikalarınıza uygun şekilde hesaplarınızı aktif
edebilirsiniz. Eğer bir DorukNet E-posta hizmeti
kullanıyorsanız kurulum için 7/24 uzman teknik ekip ile
iletişime geçebilme fırsatına sahip olacaksınız.

İşletme hesabınızı kurun
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DorukNet Profesyonel E-posta
Özellikleri Nelerdir?

E-Posta Adreslerinizi 
Koruyun

Süresini sizin belirlediğiniz tek kullanımlık
hesap oluşturun
Herkes ile mail adresinizi paylaşmak
zorunda kalmayın
Spam mail veya reklamlardan kurtulun
Kötü amaçlı yazılımlardan korunun

Migrasyon özelliği ile Exchange, Outlook, Office gibi e-
posta platformlarında bulunan maillerinizi hızlı ve
güvenilir bir şekilde taşıyabilirsiniz. E-posta hesaplarınızı
taşıma esnasında kişilerinizi, imzalarınızı ve takvimlerinizi
seçerek dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. 

E-Posta Hesaplarınızı
Taşıyın

%100 Mobil Uyumlu
Tasarım
DorukNet kurumsal mail hizmetlerinin web
tabanlı istemcisi e-postalarınızı hem masaüstü
hem de mobil cihazlardan yönetmenize olanak
sağlar. Mail Pro’nun %100 mobil entegrasyonu
sayesinde e-postalarınıza mobil cihazlarınızda
herhangi bir farklı uygulama yüklemenize gerek
kalmaz!



Ağ güvenliği taramanız sonucunda belirlenen güvenlik
açıklarını, her şirketin ihtiyacına uygun çözümlerimiz ile
giderebilirsiniz. Size özel oluşturulmuş çözümlerimiz ile
güvenlik sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Gelişmiş E-Posta Raporları
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TELEFON DESTEK
 +90 850 277 0724 destek.doruk.net.tr

E-POSTA

Kurumsal E-Posta Çözümleri ile
İş Süreçlerinizi Hızlandırın

tel:+90850-277-0724
tel:+90850-277-0724
tel:+90850-277-0724

