Berqnet'i Tavsiye Eden Firmaları Dinleyin | Başarı Öyküleri

30 yıllık tecrübesiyle iletişim ve müşteri deneyimi
teknolojileri sektörünün öncü firmalarının başında
gelen SİSTAŞ, siber güvenlik ihtiyaçlarında
Berqnet’e güveniyor
1991 yılında kurulan ve teknoloji alanında hizmet veren en önemli entegratör firmalarından biri olan SİSTAŞ,
iletişim ve müşteri deneyimi teknolojileri alanlarında global firmaların ürünlerinin yanı sıra kendi geliştirdiği
ürünlerle de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
SİSTAŞ, tümleşik iletişim, veri ağları, çağrı merkezi, iş gücü optimizasyonu ve CRM alt yapılarını da kapsayan geniş
ürün yelpazesiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümleri paket uygulama desteğinin yanı sıra
yerleşik AR-GE ekibi sayesinde sunuyor ve özel uygulama geliştirme hizmetleriyle firmaların ihtiyaçlarına özel
A’dan Z’ye çözümler getiriyor.

Geçtiğimiz yıl siber saldırılara karşı etkin ve tümleşik bir çözüm arayışına giren SİSTAŞ, yaptığımız
değerlendirmeler sonucunda Berqnet’in bq200 ürününde karar kılarak siber tehditlere karşı etkin bir koruma,
yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun maliyetlerle ve zamandan tasarruf
edilerek yapılmasını sağladı.
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SİSTAŞ’ta Berqnet Projesi

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca
Özellikler

Kamu ve özel sektör fark etmeksizin orta ve büyük ölçekli kurumlara doğrudan, küçük ölçekli
firmalara ise doğrudan veya bayileri üzerinden çözüm sağlayarak geniş ürün yelpazesiyle sayısız
müşterisine hizmet veren SİSTAŞ, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya ofisleri ile Türkiye’nin her
yerinde uçtan uca çözümleri anahtar teslimi olarak projelendirecek, gerçekleştirebilecek ve
işletebilecek bir yapıya sahip. 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 SİSTAŞ’a çok önemli faydalar sağladı.

 Firewall – IPS - IDS
 Web filtreleme özellikleri
 Yasal yükümlülükler kapsamında kanuni log’lamanın

“Berqnet’le tanışmamız firmanın verdiği teknik eğitim sayesinde
oldu. Yerli bir ürün olmasının yanı sıra tümleşik özellikleri sayesinde
farklı ürünlere gerek kalmadan ihtiyaçlarımızı tek bir ürünle çözebiliyor olmamızdan ötürü Berqnet’te karar kıldık. Daha önce global bir
ürün kullanıyorduk fakat yeteri kadar teknik destek alamadığımız
için farklı bir firewall ürününe geçiş sürecimiz başladı.

yapılması (KVKK & 5651)
 VPN özellikleri
 İleri seviye raporlama özellikleri

Çözümler
 Berqnet bq200
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Faydalar

IT Yöneticisi, SİSTAŞ

 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

Tunç Baycan
MSK Global Elektronik

An itibariyle ürünün tüm özelliklerini kullanmaktayız. Başta web
filtreleme ve VPN özelliklerini yoğun kullandığımızı söyleyebilirim.
Yerleşkemizde 90 kişiye yaklaşan ekibimizle birlikte mevcut serverlarımız da Berqnet tarafından korunmakta. Her şeyden önce yerli bir
ürün olması, teknik anlamda tatmin edici bir destek sunması ve
karşımızda bir muhatap bulabilmemiz bizim için önemli. Ek olarak
yasalara uyumlu ve arayüzünün çok kolay olması bizler için önemli
bir avantaj. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Berqnet’i tüm
firmalara önerebiliriz.’’

“Yaklaşık 15 yıldır global anlamda çalışan bir firmayız. Türkiye’yle
birlikte Sudan, Katar ve Özbekistan’da faaliyetlerimize devam
ediyoruz. MSK, tam teşekkülü hizmet sunabilen bir proje firmasıdır,
dememiz daha doğru olur. Tüm ofislerimizde yaklaşık 80 kişilik
ekibimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. SİSTAŞ projemizi,
firmanın ve ekibin bu alandaki tecrübesi sayesinde çok başarılı ve
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Berqnet’i kurmaktan ve büyük
firmalara önermekten mutluyuz. Berqnet Firewall’u seçmemizdeki
en büyük sebeplerin başında arayüzünün çok sade ve anlaşılır
olmasının yanı sıra müşterilerimize kolayca anlatılır olması geliyor.
Fiyat/performans tarafındaki sağladığı avantajlar, yerli bir ürün
olmasından ötürü sunduğu kusursuz destek ve tüm özellikleri tek bir
kutuda sunuyor olması Berqnet’i rakiplerinin önüne geçiyor. Hem
müşterilerimize hem de bizimle aynı sektörde yer alan firmalara
gönül rahatlığıyla önerebiliriz.’’

