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30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren enerji
sektörünün en önemli oyuncularından Beta
Transformatör, siber güvenlik ihtiyaçlarında
Berqnet’e güveniyor
Ülkemizde kurulmuş ve uluslararası bir marka
olma başarısı göstermiş olan Beta, enerji
sektöründe 30’dan fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. Şirket, 2017 yılında siber
güvenlik ihtiyaçlarını tek elden ve tümleşik
olarak çözebileceği bir firewall (güvenlik
duvarı) ürününe ihtiyaç duydu. O tarihten bu
yana Berqnet ürünlerini kullanan Beta ve
grup şirketleri, merkez lokasyonunda daha
önce kullandığı firewall ürününü bırakarak
Berqnet bq100 modeline geçti. Berqnet bq100
sayesinde, ihtiyaç duydukları tüm siber
güvenlik unsurlarının tek bir ürün ile
karşılanması, yasal yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi ve tüm bunların oldukça uygun
maliyetlerle ve zamandan tasarruf edilerek
yapılması sağlandı.

betatransformer.com

Özel Tip Kademe Değiştiricili
Güç Transformatör
Oltc Power Tansformer

Genleşme Depolu
Transformatör
Conservator
Type Transformer

Hermetik
Transformatör
Hermetic
Transformer

Kuru Tip Transformatör
Dry Type Transformatör
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BETA TRANSFORMATÖR’de Berqnet bq100 Projesi

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca
Özellikler

Başta Türkiye olmak üzere Etiyopya ve Uganda lokasyonlarıyla birlikte 40’a yakın ülkeye ihracat
gerçekleştiren, ayrıca Türkiye’de 20’den fazla yetkili bayisiyle çalışmalarına devam eden
Transformatör Elektromekanik, 63.352 m²’lik üretim alanı ve 300’e yakın çalışanıyla enerji
sektöründe oldukça önemli bir firma konumunda yer alıyor. Ayrıca yaptığı üretimin %80’ini
ihraç eden ve Türkiye’de üretip yurt dışına satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ülkemize bu alanda
çok önemli bir katma değer sağlayan Transformatör Elektromekanik, tüm ofislerinde siber
güvenlik ve yasalara uygunluk için Berqnet ürünlerini tercih etti.

 Saldırı tespit (IPS) ve Antivirüs sistemleriyle siber

güvenliğin sağlanması
 Çalışanların uzaktan güvenli çalışabilmesi için

SSL VPN kullanılması
 Birden fazla lokasyonun güvenli şekilde bağlanması

için IPsec VPN kullanılması

Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm kritik özellikleri tek bir ürünle firmalara sunan Berqnet;
KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve 5651 sayılı yasaya tam uyumlu modülleri, kolay
yönetilebilmesi sayesinde sağladığı zaman tasarrufu, Türk lirası fiyatlarıyla maliyetleri düşürmesi
ve yerli bir firewall ürünü olmasının verdiği güvenle Beta’ya çok önemli faydalar sağladı.

 Web ve Uygulama Filtreleme ile girilen site ve

uygulamaların denetlenmesi
 Hotspot modülüyle misafirler için güvenli internet
ağı oluşturulması
 KVKK ve 5651 sayılı yasaya uygun internet erişim
kayıtlarının tutulması
 Birden fazla internet hattının esnek şekilde
kullanılması

Çözümler
 Berqnet bq100 Firewall Ürünü

Hayrettin Erol

“Siber güvenlik artık ticari ve bireysel hayatımızın temelini oluşturuyor.
Berqnet Firewall ürünlerine geçişle birlikte çok daha kullanıcı dostu bir firewall
arayüzüne kavuştuk. Bu sayede zamandan tasarruf ederek IT ekibimizin
çalışma verimliliğini artırdık. Geçmiş dönemde kullandığımız ürünler üzerinde
saatlerimizi harcadığımız işler ve yapılandırmalar Berqnet Firewall üzerinde
dakikalar hatta saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu da işimize odaklanmamız
açısından önemli bir fayda sağlıyor. Bununla birlikte şirketimizin bu alandaki
toplam satın alma maliyetlerini düşürerek, önemli bir gider tasarrufu
sağladık. Berqnet’in yerli olması bizi ayrıca motive eden bir unsur ve
şirketimizin siber güvenliğini yerli ürünlere teslim ediyor olmak bizi mutlu
ediyor. Bu sebeplerden ötürü bu alanda ürün arayışında bulunan herkese
Berqnet’i gönül rahatlığıyla önerebilirim.’’

Bilgi İşlem Sorumlusu, Beta Transformatör

Faydalar
 Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı

verimlilik
 KVKK ve 5651 sayılı yasaya tam uyumluluk
 Kolay kurulum ve kolay yönetim ile zamandan
tasarruf
 Türk lirası fiyatlar sayesinde toplam satın alma
maliyetlerinin düşürülmesi
 Yerli bir firewall ürününe duyulan güven

Serdar Halit Satıoğlu
Firma Sahibi, Technitysoft Proje Yazılım,
Bilgisayar ve Danışmanlık

“Technitysoft olarak 2014 yılından bu yana Ankara merkezli olmak üzere tüm
Türkiye’de, Logo Yazılım çözümleriyle ilgilenen ve sektörün içinde olan bir
firmayız. Aynı zamanda ERP ürünleriyle ilgili yazılım uzmanlığı olan ender
firmalardan biriyiz. ERP ve bu bağlamda ilgili ürünler noktasında kurulum,
danışmanlık ve bu ekosistemin ihtiyaçlarına yönelik özel yazılımların
geliştirilmesi hizmetleri veriyoruz. Bununla birlikte siber güvenlik alanında da
Berqnet markasıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Global firewall ürünlerinden
farklı olarak Berqnet, oldukça kolay kullanıma sahip kullanıcı dostu
arayüzüyle işlerimizi kolaylaştıran bir marka ve ürün konumunda. Ayrıca
Berqnet teknik destek ekibi tarafından bizlere çok hızlı, detaylı ve ücretsiz
hizmet alma imkânı da sunuluyor. Berqnet Türk lirası fiyatlarıyla da önemli bir
fark yaratıyor. Belirttiğim tüm bu unsurlara ek olarak %100 yerli bir siber
güvenlik markasını satıyor ve danışmanlığını veriyor olmak bizleri oldukça
mutlu ediyor. Çevremize ve bu alanda bizimle aynı işi yapan herkese de
gönül rahatlığıyla Berqnet’i tavsiye ediyoruz. ’’

