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Otomotiv sektöründe 32 yıllık köklü geçmişiyle, Peugeot markasının Türkiye’deki lider bayisi 
konumunda bulunan Aktif-İriyıl, sürekli büyüyen ve gelişen teknolojilere ayak uydurarak satış, servis, 
yedek parça, ikinci el araç, kasko/sigorta ve kiralama alanlarında kusursuz müşteri memnuniyeti 
ilkesiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Aktif-İriyıl Otomotiv, 2020 yılında siber güvenlik ihtiyaçlarını tek elden ve tümleşik olarak çözebileceği 
bir firewall (güvenlik duvarı) ürününe ihtiyaç duydu. O tarihten beri Berqnet ürünlerini kullanan firma, 
daha önce kullandığı global firewall ürününü bırakarak Berqnet bq100 modelini tercih etti. Berqnet 
bq100 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.



Aktif-İriyıl Otomotiv’de 
Berqnet bq100 Projesi 

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

SSL VPN & IPSec VPN
Misafirlere Güvenli İnternet Hizmeti Sunma (Hotspot)
Firewall – IPS- IDS
Gateway antivirüs
İleri seviye raporlama özellikleri
Web filtreleme özellikleri
Yasalara Uygun Loglama (5651 & KVKK)

Çözümler

Berqnet bq100 Firewall Ürünü

Faydalar

Güvenli uzaktan çalışma imkânı
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



 
 

 

 














150’ye yakın çalışanıyla, satış ve servis birimleri başta olmak üzere birden fazla lokasyonun ağ 
yönetimini tek merkez üzerinden yöneten Aktif-İriyıl, hizmet verdiği müşterilerine satıştan servise, 
kiralamadan kaskoya kadar her noktada internetin ve teknolojinin bulunduğu düzlemde çalışmala-
rına devam ediyor. Doğrudan ofis çalışanı olan 60’a yakın personeliyle Aktif-İriyıl Otomotiv, siber 
tehditlere karşı etkin bir koruma sağlama, verimli bir ağ yönetimi ve ileri seviye raporlama özellikle-
ri 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 Aktif-İriyıl’a çok önemli faydalar sağladı.

“Time Bilişim olarak 2010 yılından bu yana ana uzmanlığımız Logo 
ürün ve çözümlerinin Logo satış ve desteği olmak üzere yazılım ve 
donanım kategorilerinde müşterilerimize geniş bir yelpazede hizmet 
vermekteyiz. Müşterilerimizden gelen talepler ve araştırmalarımız 
sonucunda 2016 yılında Berqnet’le tanıştık. O tarihten günümüze 
Berqnet’le birçok projeyi ve kurulumu başarıyla gerçekleştirdik. 
Müşteri portföyümüz ağırlıklı otomotiv ve otomotiv yan sanayi 
üzerine yoğunlaşıyor. Aktif-İriyıl projemizi Berqnet’in kolay kurulum 
ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlıca hayata geçirdik. Bu 
projede ana ihtiyaçların başında uzaktan çalışma ve şubeler arası 
güvenli bağlantının sağlanması geliyordu. Berqnet sayesinde başta 
VPN özellikleri olmak üzere firewall, web filtreleme ve hotspot gibi 
kurulumları hızlıca tamamladık. Daha önce donanım ya da güvenlik 
alanına girmemiş ve bu alanda hizmet vermemiş bilişim firmalarına 
da Berqnet’i rahatlıkla önerebilirim çünkü kalitesiyle, verdiği destek 
hizmeti ve ürün kolaylığıyla Berqnet’ten daha iyi bir ürün olduğunu 
düşünmüyorum.’’

Ayhan Kocaman

Kurucu, Time Bilişim
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“Berqnet’e de farklı ve global bir markadan geçtik. Bizzat kendim 
detaylı bir araştırma yaptım ve Berqnet’i kapsamlı bir şekilde 
inceledim. Geçiş sebeplerimizin başında aldığımız destek hizmetin-
deki memnuniyetsizliğimiz geliyordu. Karşımızda bir muhatap 
bulamıyor olmamız ve taleplerimize çok geç cevap verilmesi kabul 
edebileceğimiz bir durum değildi. Bununla birlikte global bir marka 
olduğu için o markanın 1 yıllık lisans yenileme fiyatına biz 3 yıllık 
Berqnet ürününü alarak önemli bir maliyet avantajı da sağladık 
çünkü Türk lirası üzerinden maliyetlendirilmesi oldukça önemli bir 
avantaj. Yerli bir ürün kullanıyor olmamız, kolay ve anlaşılır bir 
arayüze sahip olması, özellikleri ve sunduğu kalite olarak global 
ürünlerden hiçbir eksiği olmadığını görünce yaptığım seçimin ne 
kadar doğru olduğunu anladım. 
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