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MOBİL VERİ
MERKEZİ
(KAPALI)

1

Kablolu Ağ Çözümleri

2

Kablosuz Ağ(Wifi) Çözümleri

EDUSANO, kurumların ihtiyacı olan kablolu ağ sistemleri
ihtiyaçlarını kalitesine ve servisine güvendiği dünyanın önde gelen
üreticileri ile karşılamaktadır. EDUSANO iş ortağı olduğu Huawei,
Cisco, Arista ile ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü
müşterilerine sunmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre indoor ve outdoor wireless
projelerin keşif ve tasarımından uygulamasına kadar tüm
aşamalarını üstlenerek müşterilerine anahtar teslimi
projeler üretmektedir.
Bugüne kadar yürüttüğü projelerde Huawei, Cisco ve Arista gibi
dünyaca ünlü markalarla yürüttüğü çözüm ortaklıkları ve proje
sonrası verdiği teknik destek ile müşterilerinin haklı güvenini
kazanmış olan EDUSANO, gelecekte de bu pazarda müşterilerinin
öncelikli tercihi olmayı hedeflemektedir.
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Masaüstü Sanallaştırma

FİRMA TANITIMI

Daha az fiziki kaynak kullanarak kapasitenizi daha verimli ve aktif
kullanmanıza olanak sağlayan sanallaştırma çözümleri bilişim
teknolojilerinde işletmeniz için olmazsa olmazlarındadır.
EDUSANO, kurumların ihtiyacı olan sunucu/masaüstü sanallaştırma
sistemleri ihtiyaçlarını kalitesine ve servisine güvendiği dünyanın önde
gelen üreticileri ile karşılamaktadır. EDUSANO iş ortağı olduğu VMware
ve Citrix ile ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü
müşterilerine sunmaktadır. "Daha az fiziki kaynak kullanarak
kapasitenizi daha verimli ve aktif kullanmanıza olanak sağlayan
sanallaştırma çözümleri"

EDUSANO, teknolojik yenilikleri yakından takip eden, dinamik kadrosuyla teknolojinin dönüştüren gücünü profesyonel olarak
kullanabilen, deneyimli ve yenilikçi bir yapıya sahiptir. Ağırlıklı olarak bilişim güvenliği, sanallaştırma, network, veri depolama ve veri
yedekleme çözümleri sunmaktadır. Ayrıca danışmanlık ve projelendirme, bakım ve destek, sistem kurulum ve entegrasyon, network
kurulum ve konfigürasyon alanlarında hizmet vermektedir.
Kurum ve kuruluşların dijital ihtiyaçlarını analiz ederek, en doğru çözümleri üretmeyi amaçlamakta ve bu doğrultuda hizmet
sunmaktadır. Rekabet gücü kazandırmayı, minimum maliyetle maksimum verimlilik elde etmeyi, dijital bilgi kaynaklarının ve bilgi
akışlarının güncel ve güven için de sağlanmasını hedeflemektedir.
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Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Yapısal Kablolama Çözümleri
Ağ sistemlerinin kesintisiz sağlanması ve problemlerin daha hızlı
çözülmesi için yapısal kablolama doğru planlanmalı ve plana göre
uygulanmalıdır. EDUSANO firması olarak, firmanıza doğru tasarım
ve uygulama ile yıllarca kullanılacak kablolama sistemleri ve
genişlemelere uygun altyapı çözümlerini iş ortağı olduğumuz
Legrand, Ecolan, Canovate, HCS, Amp ile siz değerli firmalara
sunuyoruz.
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Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

11

Mobil Veri Merkezi

12

Plaka Tanıma Sistemi

13

Personel Kartlı Geçiş Sistemi

Ağ Sunucu Çözümleri
Firmanızda sunucu barındırmanın pek çok avantajları vardır. Daha
güvenli ve verimli bir çalışma yapmanızı sağlar. İhtiyaca yönelik
sunucunun verimli çalışması için ön inceleme yapmak
gerekmektedir. İnceleme yapıldıktan sonra firmanız için en iyi
servisin hangisi olduğuna karar verip en etkili sistemi kurmak
önemlidir.
EDUSANO, kurumların ihtiyacı olan ağ sunucu sistemleri
ihtiyaçlarını kalitesine ve servisine güvendiği dünyanın önde gelen
üreticileri ile karşılamaktadır. EDUSANO iş ortağı olduğu Dell/EMC,
Huawei, INSPUR ile ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü
müşterilerine sunmaktadır.

Ağ İzleme ve Raporlama Çözümleri
Günümüzde gelişen ağ ve sistem altyapıları beraberinde bazı
zorlukları da yanında getirmiştir. Bütünleşik haberleşme
altyapılarının kurumlarda kullanımının artması, sanallaştırma ve
cloud teknolojisinin ön planda tutulması kurumların yönetim
sistem araçlarına (Network Management Systems) ihtiyacına yol
açmıştır.
EDUSANO,kurumların sadece ağ altyapı yönetimini değil sistem
altyapı yönetimini de Server & Application Monitor, Virtualization
Manager gibi ürünleri ile application ve sunucu performans
yönetimi yapmanızı kolaylaştırır. Sunucularınızı multi-vendor
ilkesiyle yönetebilen ürünleri vmWare, Hyper-V gibi sanallaştırılmış
ortamları tek platform üzerinden yönetmenizi sağlar.

Ağ Güvenliği(Firewall)
Kurumlar için ağ bazında güvenlik sağlayan güvenlik duvarı
(Firewall), IDS/IPS gibi ürünlerin beraberinde; web sitesi güvenliği
(Web Application Firewall), e-posta güvenliği (Anti-Spam
Gateway) web ve uygulama güvenliği (Web Filter & Application
Filter), network erişim kontrolü (NAC), veri kaybı önleme
(DLP),bütünleşik güvenlik platformu(SIEM) ve son kullanıcı
güvenliği gibi çözümleri de güvenlik bütününü tamamlayan
parçalar olarak düşünmek gerekmektedir.
EDUSANO iş ortağı olduğu Fortinet, Sophos ve Sonicwall ile
ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü müşterilerine
sunmaktadır.

CCTV/IP Kamera Sistemleri
CCTVve IP kamera çözümleri günümüzde en yaygın kullanılan ve en
güvenilir çözümlerden biridir. EDUSANO, kurumların ihtiyacı olan
CCTV/IP Kamera sistemleri ihtiyaçlarını kalitesine ve servisine
güvendiği dünyanın önde gelen üreticileri ile karşılamaktadır.
EDUSANO iş ortağı olduğu Pelco, Samsung Hanwha, Hikvision ve
Dahua ile ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü müşterilerine
sunmaktadır.

Firmalar için önemli olan dijital verilerin sağlıklı ve güvenli şekilde
saklanması ve yedeklenmesi hayati önem arz etmektedir. İşletmenizin
kurumsal ve ticari verilerinin bu kadar önemli olması, bu tür verilerin
periyodik olarak yedeklenmesine ve daha güvenli alanlara
depolanması ihtiyacını beraberinde getirmektedir.
Edusano uzman satış ve teknik destek ekibiyle halihazırdaki alt
yapınıza ve veri boyutunuza uygun veri depolama ve yedekleme
çözümleri sunmaktadır. İhtiyacınızı en uygun maliyetle karşılayacak
merkezi depolama çözümleri oluştururken, DELL/EMC, Huawei, Veeam
ve Veritas gibi sektör lider ile de çözümler sağlamaktayız. Yeni kuşak
veri depolama ve yedekleme çözümlerini her ölçekte sağlayıp ve
projelerimizde konumlandırmaktayız.
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EDUSANO, satış kanalları vasıtası ile Türkiye’nin herhangi bir yerine anında hizmet ve ürün ulaştırabilmektedir. Ayrıca periyodik olarak
düzenlediği bayi entegrasyon eğitimleri sayesinde satış kanallarının mevcut veya yeni almış oldukları personellerin oryantasyon
süreçlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
EDUSANO, Türkiye’de birçok markanın entegratörlüğünü üstlenerek; dünyanın en seçkin markalarını bir araya toplamakta ve
müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Bünyesindeki, uzmanlık sertifikasına sahip kadrosuyla, müşterilerine profesyonel çözümler
üretmektedir.
Firmamız, uzman satış ve teknik ekibiyle, bugün ve gelecekteki iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak, başlangıç seviyesinden en yüksek
seviyeye kadar, maksimum kapasite ve performans sağlayan ürün ve çözümler ile satış öncesi ve sonrası katma değerli
hizmetler sunmaktadır.

İşletmemizin başına gelebilecek çeşitli felaket senaryolarında (yangın,
sel, deprem, elektrik kesintisi, fırtına gibi önüne geçmenin mümkün
olmadığı ve kaza, hırsızlık, ihmal, casus ve korsanlık gibi beşeri
faktörlerin etkili olduğu) hiç beklenilmeyen durumlarda dahi çözüm
odaklı projelerle bu durumu olabildiğince sorunsuz ve en az kayıpla
atlatmak önceliğimizdir.

Mobil veri merkezi, veri merkezinizin mobilize edilmesi demektir yani bir
ortama bağlı kalmadan lokasyon değişikli yapmanıza olanak sağlar.
İçerisinde veri merkezi, soğutma sistemleri, yangından koruma
seçenekleri ve güvenlik kameraları mevcuttur. EDUSANO, kurumların
ihtiyacı olan Mobil Veri Merkezi ihtiyaçlarını kalitesine ve servisine
güvendiği dünyanın önde gelen üreticileri ile karşılamaktadır.
EDUSANO iş ortağı olduğu Huawei, Canovate ve Schneider Electric ile
ihtiyaca özel en uygun ve performanslı çözümü müşterilerine
sunmaktadır. Veri merkezinizi mobilize etmenin rahatlığını yaşayın.

Araçların lokasyona giriş ve çıkışlarınsa bekleme sürelerini en aza
indirebilirsiniz. Araç girişlerini kontrol ederek, sistem kamerasından
geçen araçları otomatik kayıt edebilir ve araçlarla ilgili rapor
alabilirsiniz.

Çalışanlarınızın giriş & çıkış saatlerini kayıt edebilir ve lokasyon içinde
hareket ettikleri alanların rapolarını alabilirsiniz. Sistem üzerinde
(personel, taşeron, stajyer, vb.) gruplandırmalar yapabilir, kapı turnike
ve farklı geçiş kontrol noktaları için kişiye özel yetkilendirme seviyeleri
belirleyebilirsiniz. Acil durumlarda (deprem, yangın, vb.) gerçek zamanlı
“kim, nerede?” raporu ile tüm çalışanlarınızın güvende olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.

“TEKNOLOJİDE GÜVEN”
KURUMSAL ÇÖZÜMLER

IP Telefon / IP Santral Çözümleri
EDUSANO, dünyanın önde gelen IP telefon /Santral üreticileri, Mitel,
Cisco, Avaya ve Yealink ile Ses, veri ve görüntüyü tek bir iletişim
altyapısında birleştiren IP telefon santralları ve iletişim çözümleri her
ölçekteki işletmeye klasik haberleşme yöntemlerinin yanında, VoIP,
fax-over-IP, ses kayıt, konferans, görüntülü görüşme, sesli mesajların
e-mail ile iletilmesi, durum bilgisi izleyebilme, anlık mesajlaşma, uzak
abone ve uzak ofis iletişimi gibi gelişkin iletişim çözümleri sunuyor.

EDUSANO BİLİŞİM YAZILIM TANITIM VE TAS. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
FSM Mahallesi Poligon Caddesi, Buyaka Kule 2 Sitesi
No:8/B Blok, Kat 16 34771 Ümraniye,İstanbul
Telefon: 0 (216) 312 55 00
E-posta: info@edusano.com
www.edusano.com

