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Narven Termal Kasaba’nın İletişim Altyapısı Zyxel tarafından Uçtan Uca Yenilendi

Narven Termal Kasabası

Narven Termal Kasaba, çevresinde bulunan doğa 
ekosistemini bozmamak için dikey değil yatay 
mimari ile hazırlanmış, termal tatil projesidir. 
Tapulu Hisseli Gayrimenkul Sistemi, 1+1, 2+1, 3+1 ve 
Villa seçenekleri ile satışları devam eden ve 2016 
yılının Şubat ayında misafirlerine kapılarını açan 
Narven; 2022 Yılı itibariyle 3 Milyonu aşkın geceleme
rakamları, 25 Bini aşkın Hisseli Gayrimenkul 
Üyesi ve Ortalama %99 Satış Yüzdesine sahiptir. 
Narven Termal Kasaba; kendi arazisinden çıkan 
Termal Suyunu, bölgesinden düzenli olarak tedarik
ettiği gıda ürünleriyle Bolu’yu ve ötesinde ülkesinin
tüm kaynaklarını tasarruflu ve akıllı kullanarak
doğayı korumakta, soyu tükenen Bolu endemik
türlerini koruması altına almaktadır.

“Proje kapsamında katma değerli hizmetlerinden
son derece memnun kaldığımız Atasayar 
Teknoloji ile tesisimizin ağ altyapısını uçtan uca 
yeniledik. Proje kapsamının netleştirilmesinden, 
proje yönetimine, ürün ve hizmet belirlemeye, 
ardından da ürünlerin konumlandırılmasına 
kadar projenin tüm aşamalarından 
destek aldığımız Atasayar Teknoloji’ye ve 
tüm Zyxel Networks ekibine teşekkür ederiz.”

Turizm sektörü uzman olduğumuz sektörlerin 
başında geliyor. Narven Termal Kasaba’nın 
kesintisiz iletişim talebini Zyxel çözümleri ile 
karşıladık. Zyxel’in uzman ekibinin desteği 
ile projemiz kısa sürede başarı ile tamamlandı. 
Ağ altyapısının yenilenmesi ile tesiste 
anlık 7000 aktif cihaz network trafiği hizmeti
verebilir hale getirildi.

Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetim platformu Nebula üzerinden yönetilebilen 

yenilikçi firewall, switch, access point çözümleri kullanılarak Narven Termal 

Kasaba’nın ağ alt yapısı yenilendi ve Nebula ile tek bir merkezden yönetilebilir 

hale getirildi.

Turizm

Türkiye

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

 altyapısı kapasite sorunu

• Kullanılan aktif ağ cihazlarının tek noktadan yönetilebilme ihtiyacı

• 450 dönümlük otelin geniş yaşam alanı ve oda sayısının çokluğu

• 2 X ATP 800 Firewall

• 2 X XS3800-28
• 11 X XGS2210-28HP

• 3 X XGS2210-28
• 1 X XGS2210-52

• 100 X NWA1302-AC
• 107 X WAC500H

• 37 X NWA210AX
• 60 X WAX610D

• 1 X MGS3750-28F
• 3 X GS1350-26HP

• 2 X GS1920-24HPV2

• Hayata geçirilen proje sayesinde tüm kablolu ve kablosuz network altyapısı 

 yenilendi ve anlık 7000 aktif cihazın network trafiği sağlandı.

• Teknoloji merkezlerinde tüm bağlantılar hız ve yüksek performanstan 
 ödün verilmeden en güvenli hale getirildi. 
• Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetim platformu Nebula sayesinde tesisin tüm 

 sistemi tamamen buluttan yönetilebilir hale getirildi.

Çözüm Ortağı
Atasayar Teknoloji 

450.000 m2 alanda, 1200 m uzunlukta 
ve 400m genişlikteki büyük bir arazide 
yükselmeye devam eden Narven Termal 
Kasaba; adını Anadolu'da bulunan 
Karaağaç’tan alan, adına uygun olarak 
doğa ile uyumlu bir şekilde projelendirilmiş 
"Sağlık Kasabası" projesidir.
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