
 
 30 yılı aşan tecrübesiyle konuk ağırlama yazılımları 

sektörünün öncü firması Protel, siber güvenlik 
ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor

Türkiye'de 1989 yılından beri konuk ağırlama sektörünü 
dijitalleştiren, otel ve restoran sektörünün ihtiyaç duyduğu 

yazılım ve otomasyon programları noktasında sektöre 
öncülük eden Protel, bu alanda faaliyet gösteren firmaların 

ihtiyaç duyduğu tüm yazılım, teknoloji ve bakım-onarım 
hizmetlerini uzman yazılım geliştirme ekibiyle üstlenmektedir.

Bünyesinde 350 personeli ve 3.000’den fazla müşteriyi 
barındıran Protel, Türkiye başta olmak üzere Dubai, İngiltere, 

Hırvatistan, Almanya ve Macaristan’da da çalışmalarına 
devam ederek global bir faaliyet alanı içinde büyüme 

ivmesini devam ettirmektedir. Her ölçekteki konuk ağırlama 
firmasının, küçük ya da büyük fark etmeksizin teknoloji 

ihtiyaçlarını karşılayan firma, bugün küçük bir kafeden, çok 
sayıda noktası bulunan bir restoran ya da otel zincirine 

kadar geniş bir segmentte hizmetlerini sunmaktadır.

2015 yılında farklı ve global bir firewall markasından Berqnet Firewall’a geçen ve halihazırda 5 farklı 
lokasyonunda Berqnet ürünlerini kullanan Protel, tek kutuda tümleşik olarak aldığı hizmetlerle 
siber güvenlik ihtiyaçlarını yasalara uygun, verimli ve uygun maliyetlerle yönetmeye devam ediyor.
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PROTEL’de çoklu Berqnet Projesi  
5 Farklı Lokasyon 5 Farklı Berqnet Ürünü 

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

  Yasal yükümlülükler kapsamında kanuni log’lamanın  
...yapılması (KVKK & 5651)
  Güvenli uzaktan çalışmanın sağlanabilmesi için SSL...   
...VPN kullanılması
  Saldırı tespit (IPS) ve Antivirüs sistemleriyle siber 
...güvenliğin sağlanması
  Web ve Uygulama Filtreleme ile girilen site ve 
...uygulamaların denetlenmesi
  Misafirlere güvenli internet sunulması (hotspot)

Çözümler

  Berqnet bq60 (4 Farklı Lokasyon) & 
...bq50 Firewall Ürünü

Faydalar

  Kolay kurulum ve kolay yönetim ile zamandan tasarruf
  Kullanıcı dostu Türkçe arayüz sayesinde rahat 
...yönetim
  Destek hizmetlerindeki hız ve alınan hizmetin kalitesi
  Takip etme ve raporlama noktasındaki kolay 
...kullanılabilirlik
  Yabancı ürünlerin aksine TL fiyatlarının sağladığı 
...bütçe tasarrufu
  Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı 
...verimlilik
  Türkiye’deki mevzuatlara (KVKK & 5651) uygun olması


























30 yılı aşan tecrübesiyle ülkemizin en önemli yazılım firmalarından biri olan Protel, 
konuk ağırlama sektöründe tükenmez kalem ve adisyon fişlerinin baskın olduğu bir 
zamanda doğarak, dünya teknoloji sektörünün devlerinin ürettiği teknolojileri 
yurt içinde konuk ağırlama sektörünün hizmetine sunmak üzere 1989 yılında yola çıktı.

Geçtiğimiz yıllar içinde 350 kişilik uzman bir ekiple kendi çözüm ve ürünlerini sektörün 
hizmetine sunan firma, faaliyet gösterdiği alanda başarılarıyla ve sunduğu yüksek 
kalite çözümlerle bu alanda örnek bir marka haline gelmiş ve büyük bir farklılık yaratmıştır.

2015 yılının başında farklı ve global bir firewall markasından Berqnet Firewall’a geçerek 
İLK Berqnet ürününü İstanbul merkezine yerleştiren marka, an itibariyle 5 lokasyonunda 
Berqnet’in çeşitli ürünlerini konumlandırarak 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 yapılmasını sağlamıştır. 

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, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sağladığı zaman tasarrufu, Türk 
lirası fiyatlarıyla maliyetleri düşürmesi ve yerli bir firewall ürünü olmasının verdiği güvenle 
Protel’e çok önemli faydalar sağladı.

“Berqnet bizim için tam bir fiyat-performans ürünü. Daha önce global bir 
marka kullanıyorduk ve sonrasında Berqnet’le tanıştık. Öncelikle yönetim kısmı 
oldukça başarılı ve kolay. Arayüz anlaşılır ve tam olması gerektiği gibi. Cihaz 
üzerinde çok rahat bir şekilde raporlama ve takip işlemlerimi yapabiliyoruz. 
Bununla birlikte cihazın tümleşik yapısı ve kolaylığı zamandan tasarruf 
yapmamızı da sağlıyor. Ek olarak bir ürünü almakla bitmiyor, o ürünün destek 
ve yardım hizmetleri de iyi olmalı. Berqnet’in bu kısımda da oldukça başarılı 
olduğunu düşünüyorum çünkü ne zaman istersem gayet hızlı ve tatmin edici 
bir destek hizmeti tarafıma sunuluyor. Demo sürecinde Berqnet’i test ederken 
aldığımız destek hizmeti, özellikle yasal log’lama ve yerel regülasyonlara 
uygunluğu, yerli bir ürün olması, özelliklerini tek bir ürün içinde ekstra ücret 
ödemeden alabilmek yani tümleşik bir ürüne sahip olmak gibi birçok farklı 
avantajından ötürü çevremize de Berqnet’i rahatlıkla tavsiye ediyoruz.’’

Ufuk Tatlıdil
IT Müdürü, Protel
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‘’2015 yılında Protel’in ilk ihtiyaçlarını analiz ettiğimizde öncelikle log’lama ve 
5651 noktasında performanslı bir çözüme ihtiyaç olduğunu tespit etmiştik. 
Hemen bir Berqnet ürününü Ufuk Bey’lerin detaylı test etmeleri için demo 
olarak kullanımlarına sunduk. Yapılan testlerden başarıyla geçen cihazlarımızın 
şu an İzmir, Ankara, Antalya, Davutpaşa ve ana merkezde olmak üzere 5 farklı 
lokasyonda performanslı bir şekilde kullanılıyor olmasından ve Protel’e 
hizmet vermekten oldukça mutluyuz.’’

Mustafa Doğan
Kanal Satış Müdürü, Logo Siber Güvenlik
ve Ağ Teknolojileri | Berqnet Firewall 


