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Akçakoca Belediyesi,
siber güvenlik ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
Köklü geçmişi ve görülmeye değer doğal güzellikleriyle Karadeniz’in en gözde noktalarından olan Akçakoca,
neredeyse 700 yıllık geçmişiyle günümüze kadar kesintisiz gelen en önemli Türk yerleşim yerlerinden biri
konumunda. 1934 yılından 1999 yılına kadar Bolu’ya, 1999 yılından itibaren ise Düzce’ye bağlı bulunan
Akçakoca, ülkemizde çağdaş, modern ve teknolojik belediyeciliğin öncüleri arasında yer alıyor.
Akçakoca Belediyesi, 2020 yılında siber güvenlik ihtiyaçlarını tek elden ve tümleşik olarak çözebileceği bir
firewall (güvenlik duvarı) ürününe ihtiyaç duydu. O tarihten beri Berqnet ürünlerini kullanan belediye, daha
önce kullandığı global firewall ürününü bırakarak Berqnet bq200 modelini tercih etti. Berqnet bq200 sayesinde,
ihtiyaç duydukları tüm siber güvenlik unsurlarının tek bir ürün ile karşılanmasıyla birlikte yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun maliyetlerle ve zamandan tasarruf edilerek yapılması
sağlandı.
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Akçakoca Belediyesi’nde
Berqnet bq200 Projesi

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca
Özellikler






Kökleri Osmanlı’nın kuruluşuna kadar uzanan ve 1319 yılından günümüze kesintisiz olarak Türk
yerleşimiyle kadim bir kültürel mirasa sahip olan Akçakoca, sahip olduğu tarihi ve coğrafi güzelliklerle de
“Karadeniz’in İncisi” olarak anılıyor. Türkiye mutluluk endeksi içinde zirvelerde yer alan Düzce’nin önemli
bir ilçesi konumunda bulunan Akçakoca, belediyecilik noktasında da günümüzün en modern
uygulamalarıyla öne çıkıyor. Ana hizmet binasında çalışan 100’e yakın personeliyle Akçakoca Belediyesi,
siber tehditlere karşı etkin bir koruma sağlama, verimli bir ağ yönetimi ve ileri seviye raporlama özellikleri
noktasında Berqnet ürünlerini tercih etti. Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm kritik özellikleri tek bir
ürünle firmalara sunan Berqnet; kolay yönetilebilmesi, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde
sağladığı zaman tasarrufu, Türk lirası fiyatlarıyla maliyetleri düşürmesi ve yerli bir firewall ürünü
olmasının verdiği güvenle Akçakoca Belediyesine çok önemli faydalar sağladı.

Firewall – IPS- IDS
Gateway antivirüs
İleri seviye raporlama özellikleri
Web filtreleme özellikleri
VPN özellikleri

“Daha önce farklı ürünleri kullanma tecrübemiz var. Berqnet’e de
global bir markadan geçtik. Özellikle Türkçe ve kullanıcı dostu
arayüzü, tüm özellikleri tek bir kutuda sunuyor olması bizim için
önemli avantajların başında geliyor. Başta web filtre olmak üzere
Berqnet üzerindeki kısıtlama, engelleme ve kullanım raporlarının
rahatlıkla takip edilebilmesinden memnunuz. 11 yıllık bilgi işlem
tecrübeme dayanarak Berqnet Firewall’u herkese gönül rahatlığıyla
tavsiye edebilirim.’’

Çözümler
 Berqnet bq200 Firewall Ürünü

Ender Kalaycı

Faydalar

Bilgi İşlem Sorumlusu, Akçakoca Belediyesi

 Siber tehditlere karşı etkin koruma
 Kullanıcı dostu Türkçe arayüz sayesinde rahat yönetim
 Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı

verimlilik

 Yerli bir firewall ürününe duyulan güven
 Türk lirası fiyatlar sayesinde toplam satın alma

maliyetlerinin düşürülmesi

Sercan Güney
Teknik Uzman, Ereğli Bilişim

“Ereğli Bilişim olarak 2005 yılından bu yana başta Logo Yazılım
çözülümlerinin satış ve desteği olmak üzere yazılım ve donanım
kategorilerinde müşterilerimize geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre Türkiye’nin birçok bölgesinde projeler gerçekleştirmekteyiz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Berqnet’le tanıştıktan sonra
hayatımızın ne kadar kolaylaştığını size anlatamam. Siparişi verdiğimiz andan kurduğumuz ana kadar hayatımızı bu kadar kolaylaştıran farklı bir marka olmamıştı. Teknik destek ekibinin bize verdiği
yakın ve detaylı destekler, karşımızda her zaman uzman seviyesinde
bir muhatap bulabilmek, ürünlerin oldukça kolay kurulum ve yönetim özelliklerine sahip olması ve Türk lirası fiyatlarla satış yapılması
bizi memnun eden konuların başında yer alıyor. Sahada aktif olarak
çalışan sayısız Berqnet cihazımız var ve buna dayanarak herkese
rahatlıkla önerebilirim.’’

