
ZyXEL Switch;
Sağlam bir kurumsal ağa sahip olmak, işlemlerin ve bilginin anında yara�ldığı bu dijital çağda başarıya ulaşmanın 
anahtarıdır. ZyXEL'in Ethernet Anahtarı, müşterinin karşılaş�ğı zorluklara yanıt veren, tam ve akıllıca hizmetler 
sunmaktadır. ZyXEL Ethernet çözümleri sayesinde, müşteriler, daha yüksek verimlilik ve etkililiğin yanısıra, daha 
düşük operasyon ve bakım maliye�ni mümkün kılan, sürekli etkin ağ erişimine sahip olmaktadırlar.

ZyXEL Ethernet Çözümünün 6 ana özelliği şunlardır:
1. Güncel tasarımlara sahip ölçeklendirilebilir ürün por�öyü
2. Engelleri ortadan kaldırıcı mimari ve hat hızı L2/L3 anahtarlama ve ile�mi
3. Yüksek esneklik ve sorunsuz ağ tasarımı
4. Sorunsuz ağ yöne�mi için çoklu araçlar
5. En İyi Kalite Hizmet (QoS)
6. Ağ Ucu’nun güvenliğinin sıkı bir şekilde korunması 

Pro Wireless ; (Kablosuz Ağ Ürünleri)
ZyXEL’in güvenli kablosuz LAN çözümleri, çoklu kullanıcıların, yüksek hızlı internet bağlan�larını sorunsuzca ve 
PC’leri birbirine kablolamak için masraf yapmadan paylaşabilmelerini sağlamaktadır. Dizüstü bilgisayarlarla 
kullanıldığında, kablosuz ağlar, kullanıcılara, bilgisayarlarını, arka bahçe ve internet erişimi sunan kafeler gibi 
geleneksel olmayan yerlerde kullanmaları için özgürlük sunmaktadır. 
Kablosuz ağ, SOHO, küçük işletmeler ve bölgesel pazarlar için güçlü bir teknolojidir. Ağ kablolamasından 
kurtulmayı sağlamasının yanısıra, ZyXEL'in güçlü yerleşik güvenliği sayesinde, yüksek hızda kablo veya DSL 
genişbant bağlan�ları paylaşmanın en kolay yoludur. 
ZyXEL'in kablosuz LAN çözümleri arasında, 11Mbps IEEE 802.11b uyumlu Erişimi Noktaları ve Ağ Geçitlerinin 
yanısıra, PC Kartları ve USB, PCI ve Ethernet adaptörleri de bulunmaktadır. Yeni ağlar oluştururken ve mevcut 
ağları genişle�rken, ZyXEL, kullanıcılara, güvenli ve esnek internet erişimi sunmaktadır.

Firewall;
ZyXEL'in ZyWall Güvenlik çözümleri, hizmet sürekliliğini garan�leyen gerçek zamanlı, güçlü koruma, yüksek 
performans sağlar ve ağınızın kontrolünü güçlendirir. ZyXEL ZyWall güvenliği kurumunuzun müşterilerini, kurum 

ZyXEL Firewall/Switch/Pro Wireless

Artan oranda rekabetçi bir piyasa ortamında yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterilerinizin elde tutulmasını sağlamak için bir anahtar... 
ZyXEL'in bir çözümü var...

Ipv6
İçerik Filtrelemesi
Ak�f Fiber
LTE Çözümleri
Fiberden X'e
Elektrik Ha� Ev Ağı
VDSL2
IP Göze�mi
EFM Çözümlü G.SHDSL.bis
Uçtan uca VDSL2 17a/30a Çözümleri
Ek M Çözümü ile Birleş�rilmiş ADSL2+
Uçtan Uca ADSL2+ Çözümleri
Uçtan uca, Noktadan noktaya Ak�f Fiber Çözümü
Uçtan uca, Noktadan noktaya GEPON Fiber Çözümü

Teknoloji Çözümleri

Eği�m
Turizm

Dijital Ev Çözümleri
HD Ortam Akışı
Kablosuz Ev Ağı Oluşturma
Güvenli Uzaktan Erişim Çözümü
KOBİ Yeşil Ağ Çözümü
Evde Eğlence

Entegre Çözümleri Endüstri Çözümleri


