
Sonuçlar

Çözümler

Adalya Elite Lara Otel

Turizm

45 dönümlük bir alana yayılan 
660 odalı, 1348 yatak kapasiteli 
otel ile açık kapalı havuzların 
dahil olduğu geniş yaşam alanı

Ülke

Organizasyon Ölçeği

Türkiye

•  GS1920-24HPV2  X 18  

•  XGS4600-32F X1   

•  SFP-LX-10-D X40   

•  NWA1123-AC PRO X 225

•  Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetim platformu Nebula üzerinden yönetilebilen 

 yenilikçi acces point çözümleri kullanarak otelin ağ alt yapısı yenilendi 

 ve ile tek bir merkezden yönetilebilir hale getirildi.

• Otel bünyesindeki tüm iç ve dış alanlarının kablolu, kablosuz network 

 altyapısı kapasite sorunu 

• Kullanılan aktif ağ cihazlarının tek noktadan yönetilebilme ihtiyacı

• Bilgi işlem ağının artan taleplere cevap verebilecek nitelikte olmaması

• 45 dönümlük otelin geniş yaşam alanı ve oda sayısının çokluğu

Adalya Elite Lara Otel
Adalya Elite Lara Otel kablosuz ağ alt yapısını Zyxel ürünleri ile yeniledi

Özet

Zorluklar

45 dönüm arazi üzerine kurulu olan ve toplam 606 oda ile 1348 yatak kapasitesine 

sahip Adalya Elite Lara Otel’in açık ve kapalı alanlardaki kesintisiz iletişim 

talebi Zyxel çözümleri ile karşılandı. Zyxel acces point’lerin kullanımı ile 

oluşturulan yeni ağ altyapısı ile misafirler ve personel otel genelinde geniş 

alana yayılmış yaşam alanında 7/24 hızlı ve kesintisiz internet imkanı elde etti. 

Otelin içinde kullanılan Zyxel ürünleri ücretsiz bulut tabanlı ağ yönetimi 

çözümü Nebula ile çok rahat kontrol edilebiliyor.

Adalya Elite Lara Otel, 1970’li yıllarda beyazeşya 
ve otomotiv alanında faaliyet göstermek üzere 
kurulan Yörükoğlu Tic. Tur. Kuy. Petr. Ltd. Şti. 
Grubu’na 2016 yılında dahil olmuştur. Otel, bugün 
yalnızca turizm otel işletmeciliği ile iştigal eden 
Yörükoğlu Grubu’nun “Seçkin Hizmet” felsefesi 
ile faaliyetlerine devam ediyor. Adalya Elite 
Lara Hotel, 12 ay açık olup ultra her şey dahil 
sistemi ile faaliyetini sürdürüyor. 45 dönüm 
arazi üzerine kurulu olan otel; toplam 606 
odadan oluşuyor ve yatak kapasitesi 1348’dir. 
Otel bünyesinde yer alan Spa Merkezi, Lunapark, 
Aquapark ve Oyun Salonu ve diğer aktiviteleriyle 
eğlence ve dinlencenin ortak yaşandığı  
güvenli bir aile ortamı oluşturuyor.

“Sektör deneyimi ve uzmanlığı ile ağ altyapımızı 
en yeni teknolojileri bünyesinde barındıran 
Zyxel ürünleri ile yeniledik. Emir Güvenlik, 
öngörülen süre içerisinde projenin tüm süreçlerini 
hızlı ve eksiksiz bir şekilde başarı ile tamamladı. 
Emir Güvenlik’e ve Zyxel’e desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.”

Kaan ÖZKAN
Adalya Elite Lara 
Bilgi İşlem Müdürü 

“Emir Güvenlik olarak, şimdiye kadar turizm 
sektöründe birçok proje gerçekleştirdik. 
Zyxel çözümleri ile bu alanda yeni bir başarı 
hikâyesine imza atmak bizleri son derece mutlu 
etti. Adalya Elite Lara misafirlerinin müşteri 
memnuniyetine katkı sağlamış olmak ve ihtiyaç 
duyduğu teknoloji altyapısını inşa etmekten 
dolayı çok gururluyuz. Her projede olduğu gibi 
bu projede de Zyxel’in uzman ekibi daima 
yanımızda idi. Vizyoner bakış açısı ile bizi doğru 
yönlendiren Zyxel’e teşekkür ediyoruz.”

Muhittin Emre EMİRDAR 
Emir Güvenlik
Genel Müdürü


