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Ülkemizin en büyük plastik hammadde
üreticilerinden Maskom, siber güvenlik
ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
Alanında öncü konumda bulunan ve “plastiğin olduğu her yerde’’ mottosuyla
çalışmalarına devam eden, plastik üretiminde hammadde tedariği noktasında
önemli bir konuma sahip olan Maskom; geniş ürün yelpazesi, çağdaş teknolojisi
ve modern üretim hatları ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere operasyonlarını
başarıyla sürdürüyor.
Türkiye’nin en büyük hammadde üreticilerinden olan ve dünyanın her yerine ihracat
yapma başarısını gösteren Maskom; 600 çalışanı, 3 farklı lokasyonu ve 30.000 m²
kapalı üretim tesisiyle ülkemiz için katma değerli üretim çalışmalarına devam ediyor.
25’ten fazla ülkeye aktif ihracat yapan ve bu başarısını her geçen gün geliştiren firma,
doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünler kullanarak plastiğin olduğu her
yerde güvenle kullanılabilecek ürünler sunma vizyonuyla hareket ederek doğayı ve
insanı merkeze alan kültürünü de çalışmalarına yansıtıyor.
Şirket, 2020 yılında siber güvenlik ihtiyaçlarını tek elden ve tümleşik olarak çözebileceği bir firewall (güvenlik duvarı) ürününe
ihtiyaç duydu. O tarihten bu yana Berqnet ürünlerini kullanan Maskom ve bağlı lokasyonları, merkez üretim lokasyonunda
Berqnet Firewall ürün ailesinin yüksek kapasiteli ürünlerinden bq300’ü tercih ederken, yine yönetim merkezinde bq100 ve diğer
lokasyonlarında bq60-SE ve bq25s ürünleriyle birlikte 5 farklı Berqnet’in birbiriyle bağlandığı bir topoloji içinde 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.

Ayrıca Berqnet’in Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tasarladığı siber güvenlik sigortalı firewall ürünü
bq60-SE’yi de aktif olarak kullanan firma, teknoloji alandaki vizyonunu bilişim teknolojilerindeki yeni
inovasyonlara olan bakış açısında da göstermiş oldu.
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Maskom’da çoklu Berqnet Projesi
3 Farklı Lokasyon 5 Farklı Berqnet Ürünü

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca
Özellikler
 KVKK ve 5651 sayılı yasaya uygun internet erişim

kayıtlarının tutulması
 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
 Web ve Uygulama Filtreleme ile girilen site ve
uygulamaların denetlenmesi
 Hotspot modülüyle misafirler için güvenli internet
ağı oluşturulması

Başta Türkiye olmak üzere 25’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, Türkiye’de ise faaliyet
gösterdiği alanda öncü firmalarından biri olan Maskom, 30.000 m²’lik üretim alanı ve 600’a
yakın çalışanıyla plastik hammadde sektöründe oldukça önemli bir firma konumunda yer
alıyor. Ayrıca ihracat alanında Türkiye’den yurtdışına satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ülkemize
çok önemli bir katma değer sağlayan firma, tüm ofislerinde siber güvenlik ve yasalara
uygunluk için Berqnet ürünlerini tercih etti.
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
Maskom’a çok önemli faydalar sağladı.

IT Müdürü, Maskom

“Uzmanlığım gereği birçok firewall markasını kullandım ve global oyuncuların
neredeyse çoğuna hakimim. Berqnet’i tercih etmeden önce de firmamız için
global bir markayı inceliyordum. Bu esnada Berqnet’i de incelemeye aldım ve
firmadan demo talep ettim. İş ortağımız aracılığıyla demo sürecindeki memnuniyetim sayesinde çok kısa bir süre içinde Berqnet kullanma kararını verdik
diyebiliriz. Berqnet, özellikle sürükle bırak teknolojisi, kullanıcı dostu, kolay
kurulum ve kolay yönetim özellikleriyle tüm rakiplerinin oldukça önünde. Bir
firewall’dan beklediğiniz tüm ihtiyaçları gayet yerinde ve performanslı bir
şekilde size sunan Berqnet, bu kolaylığı sayesinde de iş süreçlerimizi oldukça
rahatlatıyor. Ek olarak farklı lokasyonlarımız arasında ve çalışanlarımızın
kullandığı VPN özellikleri, %100 yerli bir firewall ürünü kullanıyor olmamız, teknik
destek noktasında aldığımız üst düzey hizmet Berqnet’e olan güvenimizi ve
memnuniyetimizi oldukça artırmaktadır. Kalitesi, performansı, yerli bir ürün
olması ve kolaylığı açısından bu alanda ürün arayışında bulunan herkese
Berqnet’i gönül rahatlığıyla önerebilirim.’’

Erkan Güzelgün

“Bilsay Bilgisayar olarak 1997 yılından bu yana yaklaşık 23 yıldır sektörde aktif
olarak faaliyet gösteriyoruz ve bilişim alanında müşterilerimize kusursuz ve
kesintisiz memnuniyet anlayışıyla hizmet vermekteyiz. Faaliyetlerimizin
merkezinde ağırlıkla yazılım ürünleri gelmekte. Berqnet markasıyla da
kurulduğu günden itibaren çalışmaktayız. Öncesindeyse birçok farklı firewall
markasıyla çalışma ve kurulumlarını yapma süreçlerimiz oldu. Berqnet’in yerli
bir ürün olması, oldukça kolay kurulabilen ve kullanılabilen bir ürün olması
tercih etmemizdeki en önemli sebeplerin başında yer alıyor. Firma olarak
bizlere sorun yaşatmayacak, teknik desteği güçlü, özellikle karmaşadan uzak
yapısıyla bizlerin zamanını gereksiz yere harcamayacak ürünlere yöneliyoruz.
Siber güvenlik alanında da Berqnet tam anlamıyla böyle bir ürün. Berqnet’in
en köklü iş ortaklarından biri olarak bu alanda bizimle aynı işi yapan herkese
de gönül rahatlığıyla Berqnet’i tavsiye ediyoruz.’’

Çözümler
 Berqnet bq300 Firewall Ürünü
 Berqnet bq100 Firewall Ürünü
 Berqnet bq60-SE – Siber Güvenlik Sigortalı Firewall

Ürünü
 Berqnet bq25s Firewall Ürünü (2)

Çağdaş Selçuk

Faydalar
 Yerli bir firewall ürününe duyulan güven
 Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı

verimlilik
 Fiyat ve performans açısından üst düzey çıktılar
 KVKK ve 5651 sayılı yasaya tam uyumluluk
 Kolay kurulum ve kolay yönetim ile zamandan tasarruf
 Türk lirası fiyatlar sayesinde toplam satın alma
maliyetlerinin düşürülmesi

Firma Sahibi, Bilsay Bilgisayar

