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Siteniz çok daha hızlı

DOMCDN, sitenizin daha hızlı çalışmasını sağlar. Bunun için teknik iş gücü gerektirmez.
Bunun için altyapı maliyeti gerektirmez.
DOMCDN, sitenizi tamamiyle kendi önbelleğine alır. Sitenizin kodlarını ve görsellerini optimize
eder. Böylece ziyaretçileriniz en hızlı şekilde sayfalarınızı açar. Donanım ve altyapı
kaynaklarınız boşa çıkar.
DOMCDN, arkasındaki büyük teknik tecrübe sayesinde sitelerin yaşadığı birçok performans
sorununu çözmüş birşekilde hazır kullanım sunmaktadır. İnternetin son teknolojik yenilikleriyle
de daima sitenizi bir adım öne taşır.

Siteniz hiç kapanmasın

DOMCDN ile siteniz daima erişilebilir olur.
Siteler; yazılımsal hatalar, altyapı sorunları, donanım arızaları, kapasite yetersizlikleri, vs.
sebeplerle zaman zaman hizmet veremeyebiliyor ne yazık ki…
DOMCDN, sitenizin çalışan en son halini sürekli hafızasında tutar; yukarıdaki herhangi bir
sebeple sitenizde sorun olduğunda ise ziyaretçileriniz bunlardan etkilenmeden sayfalarınızda
gezinmeye devam eder.

Sitenizin önünde kalkan

DOMCDN, sitenizin önünde bir kalkan görevi görür.
Tıpkı ziyaretçileriniz gibi kötü niyetli kişiler de sitenize erişmek istediğinde direkt sizin
sunucularınız yerine DOMCDN sunucularına gelecektir.
Bu sayede sitenize yapılacak bir çok atak saldırısı sunucularınıza erişemeden
sonlandırılacaktır.
Siteniz DOMCDN üzerinde SSL ile yayınlanacaktır. Bunun için sitenizde halihazırda SSL
sertifikası olmasına gerek yok.

Teknik maliyetleri düşürün

DOMCDN, sitenizin trafik maliyetini minimuma düşürür. Çünkü ziyaretçileriniz siteniz için
aldığınız internet hattın yerine DOMCDN üzerinde sitenize erişilir.
Ziyaretçi veya sayfa gösterimi artışlarınızda donanım ve altyapı için ekstra maliyetlere
katlanmanıza gerek kalmaz. DOMCDN üzerinde trafiğiniz artabildiği kadar artsın.
DOMCDN’in sunduğu teknolojik performans yenilikleri için geliştirme yapmanıza gerek yok.
Geliştirme maliyetinizi sadece sitenizdeki içerikleri daha iyi sunmaya harcayın.

Kullanıcı deneyimini yükseltin

İnternet kullanıcıları daima hızlı sitelerde dolaşmak ister. Sitenizin hızı DOMCDN ile arttığında
ziyaretçileriniz daha sık sitenize gelecek ve geldiklerinde daha fazla sayfa gezip daha fazla
zaman harcayacak.
Herhangi bir teknik sorun nedeniyle hizmet veremeyen bir site ziyaretçi algısını zayıflatır.
Sitenizin ziyaretçi kitlesi rakip sitelere kaymaya başlar. DOMCDN ile siteniz her zaman
erişilebilir olacaktır.

Arama motorlarında yükselin

Arama motorları da ziyaretçiler gibi daima hızlı siteleri sever. Arama motoru botları hızlı
siteleri daha fazla ve daha sık ziyaret ederek sayfalarınızı daha çok indeksler.
Arama motorları, sonuçları listelerken birbirine yakın kalitedeki sitelerde hızlı olanı üste çıkarır.
Arama motorları sitenize ulaşmak istediğinde bir hatadan dolayı ulaşamıyorsa siteniz için
negatif değerlendirmede bulunmaktalar. Bu yüzden siteniz sıralamalarda gerilere
düşebilmektedir.
Ziyaretçiniz, arama motoru sonuçlarında sitenize tıklayıp siteniz açılana kadar beklemeyip
arama motoruna geri dönüp bir başka siteye tıklarsa siteniz arama motorundan negatif puan
almış olur.

Ekstralar...

DOMCDN siteniz için herhangi bir geliştirme yapmanıza gerek duymadan ekstra hizmetler
sunmaktadır:
●

Push Notification

●

Video Player

