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Nasa Bilgi İşlem A.Ş. kimdir?

Teknolojik Çözümler...
NASA Bilgi İşlem, çeyrek asıra
yaklaşan sektör tecrübesi sayesinde iş
ortaklarıyla birlikte kamuda ve özel
sektörde yüzlerce proje gerçekleştiriyor.

bilgi işlem

1997’de kurulan şirketimizin başlangıçtaki en büyük geliri baskı
ve görüntüleme satışlarından geliyordu. Bilişim devrimi hız kazandıkça,
NASA Bilgi İşlem de sektör ile beraber büyükmekte ve 2000’de ilk büyük
sözleşmesini HP ile yaparak iş hacmini genişletmekteydi.
2000’li yıllarda baskı çözümleri kategorisinde çalıştığı HP markasının
yanında EPSON ve CANON gibi markalardan da en iyi satıcı ödüllerini
almakta, kendisine duyulan güveni pekiştirmekte ve büyümesini
sürdürmekteydi.
2010 yılına gelindiğinde, NASA Bilgi İşlem, pazarda edindiği ticari saygınlık, müşteri güveni ve uzman kadrosuyla distribütörlük alanına adım
atmaktaydı.
Günümüzde Nasa Bilgi İşlem;
Distribütörlük alanında temsil ettiği markalar arasına Reichle & De-Massari’yi (R&M) ekleyerek yapısal kablolama projelerindeki çalışmalarına
devam etmektedir.
Network markalarına IP-COM’u dahil ederek bu kategoride SMB
müşterilerine de çözümler üretmektedir.
Iosafe markalı ile afet korumalı hard diskleri Türkiye genelinde dağıtmak
ve satmak üzere 2019 yılında sözleşme imzalamıştır.
Yine aynı yıl veri depolama ve sunucu ürün grupları kategorisinde Çin’in
en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük server storage üretici markası olan
INSPUR ile birlikte ilerleme kararı almıştır.
2020 yılında ise H3C’nin de markaları arasına eklenmesiyle depolama,
sunucu, network ve yapısal kablolama kategorileri ile
entegratör ve bayilerin ihtiyaç duyduğu uçtan uca çözümleri sunan bir
distribütör olmuştur.
Son olarak 2021 Yılı Haziran ayı itibariyle Global pazarda Enerji gurubunda #1 olan Eaton markası ile distribütörlük alarak PDU, ATS ve UPS
ürünleri için çözüm ortağınız olmuştur”
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Çözümlerimiz:
•
•
•
•
•
•

Network
Sunucu
Veri Yedekleme
Enerji Gurubu (PDU,ATS,UPS)
Yapısal Kablolama
Baskı ve Görüntüleme

NASA Bilgi İşlem dünyanın saygın markalarını Türkiye’de başarıyla temsil etmektedir.
Paydaşlarıyla güvene, karşılıklı işbirliğine ve sürekli desteğe dayalı bir iş anlayışını devam ettirmektedir.

Sunucular
Rack Sunucular

Storage Sunucular

Sunucu

Multi-Node Sunucular

San-Switch
INSPUR Sunucu Ailesi’nin zengin seçenekleriyle; farklı ihtiyaçları
olan her sektöre, küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmelere, en
verimli, en uygun sunucu çözümünü sunuyoruz.

Rack Scale Sunucular
Uzun Bir Teknolojik Yenilik Tarihi
1940’larda kurulan Inspur, Çin’in ilk BT markalarından biridir.  
Dünyanın en büyük 3. sunucu üreticisi olup Çin pazarında ise
açık ara 1. markadır.
Inspur, mühendislik ve inovasyon yoluyla, açık bilgi işlem, bulut veri
merkezi, yapay zeka ve derin öğrenme gibi önemli teknoloji alanlarında
en son bilgi işlem donanımı tasarımı ve kapsamlı ürünler sunar.
Performans için optimize edilmiş ve amaca yönelik tasarlanmış birinci
sınıf çözümleriyle, müşterilerin belirli iş yükleriyle ve gerçek dünyadaki
zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.
110’dan fazla ülke ve bölgedeki işletmelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayan
BT ürünleri ve hizmetleri sunar.

Inspur, 2020 Q2 IDC
Küresel Sunucu Pazarı
Raporunda ilk üç sırada
yer alarak çift haneli
büyümesini sürdürüyor.

Türkiye ve Dünyadan Referanslar
* TUBİTAK
Ulakbim Inspur 5180M5
Sunucu Projesi

Inspur % 10,5’lik pay
ve yıllık % 77’lik etkileyici
büyüme ile üçüncü sırada
yer aldı.

* FUJİFİLM DATA CENTER
Inspur NF5280M5
Sunucu Projesi
* BAIDU
Çin Arama Motoru
* ALIBABA.COM
E-ticaret Sitesi

4

www.nasabil.com

Yeni M6 Ürün Ailesi – 40+% Arttırılmış Performans
Çığır açan yenilikler, Yüksek Mühendislik, Güvenlik ve Açıklık ile
Flexible I/O design

Enterprise optimized

All Scenarios
2U2S - NF5260M6

2U2S - NF5270M6

Less Compute Power &
I/OMore Cost-effectiveness

2U2S - NF5280M6

More Storage Capacity
Storage Server

4U2S - NF5466M6

Less Compute Power
Storage Server

One Platform,
Multi- Deployment Environment

More Compute Power
Mission Critical Server

Higher Compute Density

1U2S - NF8480M6

4U4S - NF8480M6

Higher Compute Density
Multi-node Server

Higher Density
Mission Critical Server

2U4N - I24M6

2U4S - NF8260M6

2U2S - NF5266M6

Rack Scale Server
More Storage
Multi-node Server

4U2/4/8N - I48M6

Higher Density
with Large-scale
Deployment

42/46U - ORS6000S
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Computing
All Scenarios Optimization
Rack Server

NF5280M6
•
•
•
•
•

2U - NF5280M6

2 x 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
13 x PCIe Slots
32 x DIMMs
24 x NVMe SSDs
4 x DW GPUs or 8 x SW GPUs

Enterprise Scenarios
Optimization
Rack Server

Data Center
Optimization
Rack Server

High-density
Computing
Rack Server

2U - NF5270M6

2U - NF5260M6

1U - NF5180M6

Ürün Ailesi

NF5180M6

Compute Power
Defines Productivity
M6 Server

NF5260M6/FM6
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NF5270M6

NF5266M6

I24M6

NF8260M6

NF5280M6

NF5466M6

I48M6

NF8480M6

ORS6000S

Computing

Storage

Multi-node

Mission Critical

Smart Rack
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Inspur Cloud Computing Odaklı Çözümler
HYPER-SCALE

i48

OCP
Rack

ODCC
Rack

InCloud
Rack

OCS
Rack

Open19
Rack

ENTERPRISE
i24
2U/4 Nodes

NF5180M5
1U/2S

NF5180M5
1U/2S

NF5280M5
2U/2S

i9000

SMB

NP5540M5
NF5240M5 2U/4S

İ28 2U/8 Nodes

Global Public Cloud Server
Market Share
In 2020, Inspur is No. 1 in Global Public
Server market share and Revenue.
The gap between the top 5 Vendors has
widened compared with 2019. Public
Cloud Server Market share in 2020:
Inspur 15.8%, Dell EMC 9.3%, Huawei
8.3%, Lenovo 6.4%.

7

Sunucu

H3C, tüm senaryolar için en son teknolojiye sahip endüstri
standardı sunucular ve uygulama odaklı çözümler sunmaktadır.
Tower sunucu, Rack sunucusu ve Blade sistemlerini içeren
kapsamlı bir portföy ile pazarda yer almaktadır.
İşleme, bellek, I / O ve depolama kapasitesi aracılığıyla çeşitli
iş yükleri ve uygulamalar için yenilikçi tasarımlar sağlamaktadır.
H3C, ürünlerin üretiminin her aşamasında sunucu kalitesini
gözden geçiren dünya standartlarında Ar-Ge sistemi ve
kalite kontrol sürecini benimseyen bir markadır.
H3C, Etkili Ar-Ge Yetenekleri geliştirmektedir. Teknik yeniliği, büyümenin motoru olarak kabul etmektedir.
Şu anda çalışanların % 50’den fazlası Ar-Ge personeli olup, bunların 500’den fazlası sunucu ekibine tahsis edilmiştir.

2U Rack Sunucular

Storage Sunucular

1U Rack Sunucular

Tower Sunucular

Not: Tower ve Storage sunucular henüz denizaşırı ülkelere satılmamaktadır, 2022 yılında Türkiye dahil satışına başlanması planlanmaktadır
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Veri Yedekleme

All-Flash Storage
HF5500G
Veri Yedekleme

Software Defined
Storage AS13000

Nasa Bilgi İşlem ve küresel teknoloji markaları, veri yedekleme
için de birbirinden farklı, en iyi çözümleri sunmaktadır.

Inspur, Cisco, IBM, Microsoft, ve LG gibi bir dizi Fortune 500 şirketi ile
ortak girişimler kurmuş ve Intel, SAP, VMWARE, NIVIDIA, REDHAT ve
diğer birçok oyuncu ile stratejik ortaklıklar yapmıştır.

Hibrid Flash Storage
AS2600G2

Bulunduğu bölgelerde IT ürünleri ve hizmetleri ile kamunun ve özel
işletmelerin bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Ana iş kolları;
Bulut bilişim
Büyük veri
Yapay zeka
ERP
Hem yazılım hem de donanımda öne çıkan geniş kapsamlı bir IT grubu
olan Inspur, bilişim teknolojileri ile insanların hayatlarını değiştirmekte,
hayallerini gerçeğe dönüştürmektedir.

Global markalar ile yapmış olduğu iş birliktelikleri ve
teknoloji transferleri INSPUR markasına olan güveni tüm
dünyada gün geçtikte büyütmektedir.

CISCO Nexus7700 6-Slots

Inspur CN12700 6-slots

Sanayii Topluluklar

Global Topluluklar
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Enerji Gurubu

Özel Bir Üniteye mi İhtiyacınız Var?
İsteğe Özel Mükemmel Rack PDU
İsteğe özel mükemmel Rack PDU cihazınızı yaratan
özel mühendislik ekipleri Özel konfigürasyonlar veya
eksiksiz mühendislik projeleri
Tipik gereksinimler:
• Halojensiz malzeme, ülkelere socket tiplere, C13/C19
prizlerin özel numaraları
• Güç kaynağı beslemesini tanımlamak için isteğe özel
renkli ePDU’lar

NEW
Güç kaynağının akım beslemesini tanımlamak için
isteğe göre çift ePDU paket

Tekli güç kaynağı için
güç yedekliliği çözümü ekleyin
Eaton ATS, tek bağlantılı ekipman için güç kaynağı yedekliliği sağlamak için tasarlanmıştır.
ATS ile, iki bağımsız kaynaktan gelen güç, yalnızca bir giriş güç kaynağına sahip
IT ekipmanına sağlanır.

Her iki kaynak (primer ve sekonder) da rack kabininin tabanında düz bir şekilde ATS’ye bağlanmıştır.
Eaton ATS elektrik güç kaynağının yedekliliğini kontrol etmektedir.
Primer kaynak çalışamazsa, sekonder kaynağa bağlantı anında otomatik olarak yapılır.
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Eaton ATS
LCD with metering and
basic configuration
capabilities
RS232 serial port
Network NMC card
(on netpack version

User interface
- Source status
- STS status

Hardwired inputs
and output
Network connection
and web interface

ATS 16N, front view

Input connections
(2 x IEC C20)
Outputs
(8 x IEC C13
+ 1 x IEC C19)

ATS 30
ATS 16N, rear view

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS 16

ATS 16 Netpack

ATS 30

Nominal current

16 A

16A

30 A*

Input/output
Nominal voltage/input frequency

208/220/230/240 V ; 50/60 Hz

208/220/230/240 V ; 50/60 Hz

220/230/240 V ; 50/60 Hz

IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1

IEC/EN 60950-1

Performance
Typical transfer time

8 ms

Safety

IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1

EMC

IEC/EN 62310-2

Marking

CE

Connection
Inputs

2 IEC C20 + 2 input cables

2 IEC C20 + 2 input cables

Hardwired

Outputs

8 IEC C13 + 1 IEC C19

8 IEC C13 + 1 IEC C19

Hardwired

User interface

LCD

LCD

LED

Network communication

No

Yes

Yes

Dimensions H x W x D

43 x 430 x 250 mm

43 x 430 x 250 mm

43 x 440 x 390

Weight

3,3 kg

3,5 kg

5 kg

Communication and user interface

Dimensions and weight

Customer Service & Support
2 years guarantee

Standard exchange of the product

* 30A up to 35°C, 25.6A up to 40°C.

Part Numbers

ATS 16

ATS 16 Netpack

ATS 30

ATS
Set of two 16 A connecting cables IEC
female connector / USE-DIN male connector
length 1.5 m
1 cable / IEC 10 A male to IEC 16 A female

EATS16

EATS16N

EATS30N

66 397
66 029

In the interests of continuous product improvement all specifications are subject to change without notice.
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ePDU G3+ Temel Özellikler &
Teknik Açıklama
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ePDU G3 Aksesuarları

13

UPS Basics

UPS Basics

Why use UPS?

An uninterruptable power supply (UPS) protects IT equipment and other electrical
loads from problems that can affect the public electricity supply. It performs the
following three basic functions:

1.

2.

3.

Eaton UPSs address all of the nine common power problems below:
1. Power failure

6. Electrical noise

2. Power sag

7. Frequency variation

3. Power surge

8. Switching transient

4. Undervoltage

9. Harmonic distortion

5. Overvoltage

14
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UPS topologies for different needs

Three common UPS topologies described below provide varying degrees
of protection for your equipment.

Passive standby topology (off-line)

Line interactive topology

Double conversion topology (on-line)

www.nasabil.com
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Veri Yedekleme

SİZİN DEPOLAMA ÇÖZÜMÜNÜZ
BUNLARI YAPABİLİYOR MU?
• Dakikalar içerisinde otomatik yüklemeye
• Bant genişliğine bakılmaksızın anlık afet koruması
• Basitleştirilmiş uyumluluk (HIPAA, SOX, v.s.)
• 100% Fiziksel güvenlik– Genel cloud ihtiyacı yoktur
• 100% Kontrol –Afet koruması için 3.tarafa ihtiyaç
bulunmamaktadır.
• Cloud Erişimi, Senkronizasyon, Akıllı Telefon Uygulamaları
• Dakikada 180 TB’a kadar koruma ve kurtarma
Ateşe, suya ve ezilmeye dayanıklı çözümler sunan IoSafe 2004
yılından beri California’da faaliyet gösteren, veri güvenliğinde
uzman uluslararası bir kuruluştur. Uçaklardaki karakutu standartlarında çarpma, su altında ve ateşte kalma durumlarında bile
verileri koruyan harddisk tasarımları bulunmaktadır.
Kişisel verilerin saklanmasından RAID Destekli NAS sistemlerine
kadar çözüm sağlayabilen ürün aralığı, özel cloud üzerinden
paylaşım sağlayan veri paylaşımı ve veri kurtarma yazılımları ile
kendi alanında rakipsizdir.

EŞSİZ IOSAFE DONANIMI
• 843°C’ye kadar Yangın Koruma
• 3 gün ve 3 metre’ye kadar su altında kalmaya
dayanıklı su geçirmezlik
• Aktif hava soğutma
• NAS, iSCSI, USB 3.0 yada eSATA bağlantı

ioSafe, yanmaz ve su geçirmez ürünler ile felaket anında
veri kurtarma için mükemmel olarak yerel yedekleme sağlar.
Su baskını, yangın veya bir ağ / bulut kesintisi karşısında bile
verilerinizi ve işletmenizi yeniden çevrimiçi hale getirmenin en
hızlı yolunu sağlayarak sizi güvende tutar.

AFET DAYANIKLI DONANIM + VERİ KURTARMA HİZMETİ
ioSafe’in Nas ve Portable ürün aileleriyle, şu alanlara yönelik
etkili çözümler sunulmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maden çıkarma ve işleme alanları,
Ağır sanayi kuruluşları,
Gemi sanayi,
Metro, tren gibi yüksek titreşimli noktalar,
Aşırı sıcak, nemli ve tozlu ortamlardaki iş alanları,
Güvenlik amaçlı Mobese veya diğer görüntü kayıt amaçlı alanlar,
Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü iş alanları,
Değerli belgelerin güveli bir şekilde saklanmasına yönelik iş alanları,
Bireysel kullanıcılar için fotoğraf ve video kayıtlarının saklanması.
16
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Veri Yedekleme

Nesnelerin İnterneti, Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve Büyük Veri analizi
için Yapay Zeka kullanımı, küresel olarak üretilen veri miktarı, devam
eden dijital dönüşüm ve yüksek çözünürlüklü 4K / 8K videonun
genişlemesi ile katlanarak artmaya devam etmektedir.
Ayrıca, Büyük Veriyi uzun vadede güvenli ve uygun maliyetli bir
depolamada tutarken, etkin bir şekilde kullanmak için bir hızlanma
vardır. FUJIFILM LTO Ultrium 8 (LTO8), piyasadaki bu tür ihtiyaçları
karşılayan yeni nesil bir depolama ortamıdır. FUJIFILM’in tescilli
teknolojisi, LTO7’nin iki katı kayıt kapasitesine ulaşarak verileri
depolamak ve kullanmak için daha fazla verimlilik sağlamaktadır.
Fujifilm LTO Ultrium kartuşları LTO standartlarına uygun tüm sürücüler
ve kütüphaneleri ile uyumludur.
(IBM, Quantum, HP, Oracle, Fujitsu, Dell v.b.)

Fujifilm dünyanın 1 numaralı LTO kaset üreticisidir.

Barium Ferrite Hakkında
Barium Ferrite, manyetik sinyali kaybetmeden kayıt yoğunluğunu arttırmak amacıyla boyutu önemli ölçüde küçültülebilen
yeni bir manyetik parçacık türüdür.
Fujifilm’in LTO 6 ürünü ve LTO’nun bundan sonraki nesilleri,
ince ve yekpare kaplanmış bir manyetik katman için
NANOCUBIC teknolojisiyle birlikte Barium Ferrite
parçacıklarını kullanacaktır.
Bu özellik, patenti Fujifilm’e ait bir teknolojidir!

Ekonomik Performans
Sabit disk depolamasıyla
(HDD) karşılaştırıldığında,
LTO teyp depolaması TB
başına daha düşük maliyet
sağladığı için üstün maliyet
performansı sağlar. Ayrıca
verilerin depolanması için
neredeyse hiç elektrik gerektirmez.
Güvenlik
Yedek verilerinizi ağdan fiziksel olarak izole edebilir,
veri kaybı riskini en aza indirir. Ayrıca siber saldırılara karşı önemli
verilerinizi güvenli bir şekilde depolamanızı sağlar.

Uzun arşiv ömrü
Oksitlenme veri bozulmasının sebeplerinden biridir. Ancak Barium Ferrite zaten oksitlenmiş olduğundan metal
parçacıklara (MP) kıyasla çok daha uzun bir ömrü vardır. Her
ne kadar LTO sürücü sistemlerinin her 10 yılda bir yükseltilmesi önerilmekteyse de yol haritası tamamen donanım
imalatçısına bağımlı olduğundan daha uzun arşiv ömrü
tercih edilmektedir.

Türkiye Referanslar
ZİRAAT BANKASI
TÜRK EKONOMİ BANKASI

www.nasabil.com
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Data Center Switch S12500
Kampüs Switch S7500X

Endüstriyel Switch

H3C Dijital Çözümlerin sağlanmasında bir endüstri lideridir ve
iş inovasyonu ve dijital dönüşüm arayışlarında müşterilerinin
en güvenilir ortağı olmaya kendini adamıştır.
Bilgi işlem, depolama, ağ iletişimi, güvenlik ve ilgili etki
alanlarını kapsayan eksiksiz bir Dijital Altyapı ürünleri portföyü
sunmakta ve bulut bilgi işlem, büyük veri, yapay zeka (AI),
akıllı bağlantı, 5G içeren kapsamlı bir tek noktadan dijital
platform sağlamaktadır.
Bilgi güvenliği, yeni güvenlik, Nesnelerin İnterneti (IoT)
ve uç bilgi işlemin yanı sıra uçtan uca teknik hizmetler
sunmaktadır.
H3C, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini derin bir temelle
destekleyerek, müşterilerinin ihtiyaçlarını çözmeye
yönelmiştir.

Accsess Controller
S10500X

Accsess Point
WA6600

Müşterilerine senaryo bazlı ve özelleştirilmiş çözümler
sunarak 100’e yakın ülke ve bölgede yaygın olarak
kullanılmaktadır.
“Daha İyi Bir Yaşam İçin Dijital Geleceği Şekillendirmek”,
dijital ekonomi çağında bir Dijital Çözümler lideri olan
H3C’nin kurumsal vizyonudur.
Geleceğe baktığımızda, H3C dijital ekonominin gelişmesini
müşterileri ve ortaklarıyla birlikte herkesin daha iyi bir yaşam
sürmesini hedeflemektedir..

Türkiye ve Dünyadan Referanslar
* HONKONG ZHUHAI-MAKAO
KÖPRÜSÜ
The Guardian tarafından “Modern
Dünyanın Yedi Harikası” ndan biri olarak
kabul edilen dünyanın bu en uzun deniz
geçiş köprüsünün altyapısı %90 HC3
ürünlerinden oluşmaktadır.

* MACAU TOWER
Macau Tower’da S5120-SI serisi switch ve
WA2610i kablosuz erişim noktalarına dayalı
bir kablolu ve kablosuz çözüm ile
projelendirilmiştir.

* EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BIG DATA
* ADALET BAKANLIĞI BİNASI

nasa
bilgi işlem
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IP-COM Networks Co. Ltd. 2007 yılında kurulmuş olup; ticari ağ cihazları konusunda uzmanlaşmış; yüksek hızlı, güvenli,
kolay bakım ağ cihazları ile, işletmeler için çözüm sağlamaktadır. IP-COM, Kablosuz Erişim Noktası, Ağ Geçidi, Anahtar, vb.
dahil olmak üzere kapsamlı ürün gamıyla iş ortaklarına ulaşmaktadır.
IP-COM, kuruluşundan bugüne dek 30.000’den fazla farklı düzeylerdeki oteller için düşük maliyetli kablosuz ağ cihazları ve
çözümleri sunarak, konuk oda kalitesini ve otel markasını geliştirmiş ve gelişmeye devam etmektedir.
IP-COM, 1000’den fazla birinci sınıf Ar-Ge ekibi ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Silikon Vadisi, Çin’deki Shen Zhen ve
Cheng Du’daki üç Ar-Ge üssü ile gelişmeye verdiği önemi vurgulamaktadır.
IP-COM 50.000m2 alan üzerinde 3500 den fazla çalışanı ve 190.000 üretim hacmi ve aralarında Almanya, Rusya ve
Amerika’da olmak üzere dünya çapında 8 farklı bölgede deposu 30 ofisi ile 100den fazla ülkeye çözüm ve ürün satmıştır.
IP-COM Switch

IP-COM Access Controller

IP-COM Access Point

IP-COM Enterprise Router

IP-COM Mesh Serisi

IP-COM Point to Point

IP-COM Anten

Türkiye Referanslar
* GAZİANTEP GAZİRAY PROJESİ
Switch

www.nasabil.com

* RAMADA OTEL
AccessPoint
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Yapısal Kablolama

Yapısal Kablolama

R&M (Reichle & De-Massari AG), 1964’ten beri üst düzey
iletişim ağları konusunda önde gelen bir İsviçre merkezli global
kablolama ve bağlantı çözümü sağlayıcısıdır. Yerel alan ağları,
veri merkezleri ve kamu ağları sektörlerinde çok çeşitli sektöre
hizmet vermektedir. 40’tan fazla yan kuruluş, 10 üretim tesisi ve
1000 kalifiye iş ortağından oluşan dünya çapındaki ağı, nerede
olursanız olun yakınlık sağlamaktadır.

İletişimin taşıyıcı gücü veri kablolamada kayıpsız,
hızlı, verimli çözümler sunuyoruz.

Fiber Optik

Müşteriler ve ortaklar, tutarlı bir şekilde yüksek İsviçre kalite
standartlarından ve yenilikçi geleceğe dönük çözümlerinden
yararlanmaktadır.

Twisted Pair Kablolama

VS Dağıtım Sistemleri

Otomatik Altyapı Yönetimi

Kabinler

Türkiye ve Dünyadan Referanslar
* İSTANBUL HAVALİMANI (İGA)
lk aşamanın tamamlanmasıyla R&M,
toplam 4.500 km bakır ve 1.600 km’den
fazla fiber optik kablo ve 90.000’den fazla
RJ45 bağlantı noktası.
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* UNIFREE DUTY-FREE
750.000 m CAT6 bakır kablo, 100.000 m
OS2 FO kablosu, Patch panelleri,
FO bağlantı panelleri ve bağlantı kabloları
ve de diğer ekipmanlar ile ağ tamamen R&M
ürünlerinden oluşmaktadır.

* VODAFONE / İSPANYA
* GROUPAMA/ FRANSA
* SWISSCOM / İSVİÇRE
* PORTEKİZ TELECOM

www.nasabil.com

Baskı Görüntüleme

Daha iyi iş avantajları sağlamanız için temsil ettiğimiz
küresel markalarla size en uygun baskı ve görüntüleme
çözümlerini sunuyoruz.
Baskı Görüntüleme

Yeni Nesil Baskı.
Akıllı iş üretkenliği.
HP, küçük ve orta boy işletmelerden global kuruluşlara kadar tüm
şirketler için ölçeklenebilir, esnek ve tutarlı bir donanım, yazılım ve
hizmet portföyü sunar.
Baskı Güvenliği.
Görüntüleme ve baskı ortamınızda kritik açıklar bulunabilir. Bu riskleri
gidermek için HP sizlere güvenli iş çözümleri sunar.
Uygun fiyatlı baskı.
Baskı ihtiyaçlarınız için uygun maliyetli yazıcılar konusunda HP’ye
güvenebilirsiniz. HP’nin sunduğu en yeni yazıcılara kiralama veya
sözleşme yoluyla nasıl sahip olabileceğinizi öğrenin.
Laser ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar
Geniş format yazıcılar
Tarayıcılar
Yazıcı sarf malzemeleri

www.nasabil.com
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Baskı Görüntüleme

Kapsamlı çözümlerimizle dijital ve baskı iletişimlerinizde maksimum etki yaratın.
Bağlantılı belge yönetimi çözümlerimizle işletmenizdeki zorlukların üstesinden gelin.
Daha hızlı ve daha iyi çalışın. Dijital iş süreci yönetimi çözümlerimizi keşfedin.
Yönetim işlerini azaltacak ezber bozan çözümlerimizle
en iyi yaptığınız işlere daha fazla vakit ayırın.
Baskı Hizmeti Sağlayıcıları için güçlü çözümlerimiz ile yeni gelir imkanları oluşturun.
Laser ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar
Ofis baskı ve kopyalama çözümleri (Uniflow , DIMS)
Geniş format yazıcılar
Döküman tarayıcılar
Yazıcı sarf malzemeleri
Projektörler
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Daha az maliyet.
Epson’un ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı teknolojisi müşterilerimizin işletme
ve organizasyonlarındaki baskı maliyetlerini düşürmesini sağlıyor.
Daha fazla verimlilik.
Zaman kazanmak ve daha verimli çalışmak için lazer yazıcılardan Epson mürekkep
püskürtmeli yazıcılara geçin. Bir Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı, lazer yazıcıya
göre 3,5 kata kadar daha hızlıdır ve %98’e kadar daha az kullanıcı müdahalesi
gerektirir.

Baskı Görüntüleme

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
Projektörler
Tarayıcılar
Geniş format yazıcılar
Pos Yazıcılar

Çevreye Saygı.
Ne kadar CO2 ve elektrik tasarrufu yapabileceğinizi keşfedin!
Yapılan bağımsız testlere göre Epson’un WorkForce Pro modelleri, lazerlere ve
lazer fotokopi makinelerine göre %96’ya kadar daha az enerji tüketir.
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