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MICROSOFT son yıl 
içinde en çok Ar&Ge

harcaması yapan

şirket arasında...

SQL Veritabanı

Bulut hizmetlerine adanmış
MICROSOFT MÜHENDİSLERİ

Windows LinuxWindows Linux

Windows Linux
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azure.microsoft.com/free

2.3 MİLYON
Kilometre fiber kablo
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Cisco Spark Board

Dijital Dönüşümün 
Toplantı Hali

Otomatik Uyanma
Kim olduğunuzu tanır ve etkinlikler için öneride bulunur.

Akıllı Mikrofonlar
Gürültüyü filtreler, masa mikrofonuna ihtiyaç olmaz.

Beyaz Tahtanız Her Zaman Yanınızda
Beyaz tahtadaki çalışmalarınızı anında otomatik Cisco Spark alanına kaydeder.
Herhangi bir spark uygulamasını veya boardı görür ve etkileşim kurabilir. 

4K Ekran (55” ve 70”)
Güzel,berrak içerik.

Akıllı 4K Kamera
4K kamera ve dijital işleme kullanarak en iyi görüntüleri elde etmek için otomatik kırpar.

Endüstriyel Tasarım
Kolay montaj ve kurulum.
İnce, zarif ve kullanışlı.
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BASİT + GÜVENLİ + TAMAMLAYICI = CISCO SPARK
Dünyanın lider teknoloji üreticilerinden Cisco, yeni çözümü SPARK'la, 
kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Cisco Spark, grupların birbirleriyle toplantı 
yapması, mesajlaşması ve birbirlerini hem  sesli hem de  görüntülü aramalarını 
sağlayan bulut tabanlı bir iş birliği ürünüdür.

Rakiplerine göre kolay kullanımı sayesinde konfor ve teknoloji sizi 
çağırıyor!

Toplantı odasında ihtiyaç duyacağınız 
her şey Cisco Spark Board’da var.

Kablosuz Sunum Cihazı

Doküman ve 
sunumlarınızı Cisco 
Spark’ın 4K UHD 
ekranında paylaşın. 

Dijital Beyaz Tahta

Boş veya herhangi bir 
belge üzerinde beyaz 
tahtada yaptığımız 
çizimler anında Cisco 
Spark alanında kaydadilir. 

Video Konferans Sistemi

Cisco Spark Board, ideal 
bir toplantı deneyimi için 
katılımcıların konumuna ve 
konuşmasına otomatik 
uyum sağlar.
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Trend yaratan markalarıyla her daim yenilikçi ve öncü 
olan Kale Grubu, 1957 yılından bugüne sadece 
ülkemizde değil, yurtdışında da Türk sanayisini en iyi 
şekilde temsil ederek Dünyanın 12’nci, Avrupa’nın 
3’üncü büyük karo üreticisi konumuna gelmiş durumda. 
Bugün seramik, savunma ve havacılık sektörlerinde 
faaliyet gösteren Kale Grubu, Yüzde 100 özel sermayeli 
bir Türk şirketi olarak havacılık ve savunma konusunda 
da Boeing’den Airbus’a, Lockheed Martin’den 
Pratt&Whitney’e kadar tüm önemli global üreticilerin iş 
ortağı.

İnsan, tasarım ve teknoloji odaklı bir dönüşüm 
içinde hızla ilerleyen Kaleseramik, Fulya’da bulunan 
mağazasında  bulut teknolojisi sayesinde iletişimde 
yepyeni bir dönem başlattı.
Kaleseramik  güvenli, teknolojik ve hesaplı bir iletişim 
altyapısı için projesini TURCom Teknoloji uzmanlığına 
emanet etti. 

TURCom Satış Müdürü Yasemin Karslıoğlu projeyi şöyle 
özetledi: “ Sanal Santral’in en büyük avantajlarından 
biri, fiziksel bir santral yatırımı gerektirmemesi  ve 
operasyonel maliyeti düşürmesi. “Sanal Santral 
platformu, firmaların çalışma alanını bir ofisle 
sınırlandırmadan dahili numaraları farklı binalarda, 
şehirlerde, hatta ülkelerde olsa bile aynı sistem 
üzerinden birleştirip etkin iletişim ortamı sunar,  Hatta 
çalışanların cep telefonları da dahili hat olarak sisteme 
eklenebilir.

Çözüm Bileşenleri:
- Keşif
- IP Telefon
- SIP Deck Telefon
- Switch
- ADSL hat
- IVR 
- Kablo sonlandırma
- Numara Taşıma

Turcom Sanal Santral Hizmeti ile ; 

- Klasik santrallerde yapılanların tamamını yapabilir ve 
kolayca yönetebilirsiniz,
- Tüm şubelerinizdeki telefonlarınız tek bir noktadan 
pratik şekilde yönetilir,
- Operasyonel sorunlarınız çözülür,
- Dahili ve harici numaralarınızı mekandan bağımsız 
olarak internetin olduğu her yerden yönetebilirsiniz,
- Firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı senaryolar 
uygulayabilirsiniz,
- Haberleşme (Konuşma, SMS, Faks) maliyetlerinizde 
%70'ye varan indirim sağlayabilirsiniz,
- Şubeleriniz nerede olursa olsun ücretsiz, dahili arama 
şeklinde konuşabilirsiniz.
- CRM, ERP, Çağrı Merkezi vb. yazılımlarınız ile Telefon, 
SMS, Faks, E-mail entegrasyonu yapabilirsiniz.

Bulut Teknoloji̇si̇ İle Çalışan Yeni̇ Nesi̇l Telefon Santrali̇ 
Kale Serami̇k Kontrolü
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TURCom Video Konferans Çözümleri’nin 
Özellikleri Nelerdir?

ŞİMDİ,
TOPLANTILAR BİR TIK ÖTEDE!

• Mobilite imkânı sayesinde nerde olursanız olun, toplantılar tek dokunuş kadar uzağınızda kalır.
• Katılımcılar herhangi bir yükleme ile uğraşmadan görüşmelere dahil olabilirler. 
• Yurt içi ve yurt dışı seyahatlere harcanan maliyetleri azaltır.
• Toplantıyı kaydedip daha sonra izleme imkânı verir.
• Lokasyon ve kişi sayısından bağımsız hızlı ve efektif bilgi paylaşımını sağlar.
• Uzaktan eğitim mi düzenlemek istiyorsunuz? Belge, içerik ve ekran paylaşma özellikleri sayesinde 
  eğitimler düzenleyebilirsiniz.
• İnsan kaynakları için en büyük yardımcı. İş görüşmelerini uzaktan yapın. Hem zamandan tasarruf 
  edin. Hem de adayları kaçırmayın.
• Bir mağazanızdaki ürün hakkında bilgi almak isteyen müşteriniz mi var? Video görüşme  
  platformlarından teknik ekibiniz ile irtibat kurmalarına imkan sağlayın.
  MCU (Multipoint control unit) sayesinde sınırsız katılımcılı toplantı yapma imkanı sunar.
• Video konferans cihazının markası veya modeli önemli değildir. SIP (Session Initiation Protocol) 
  destekli tüm video özellikli cihazlar birbiriyle entegre edilebilir. 
• Web RTC (Real Time Communication) teknolojisi sayesinde video konferansa, bir program kurma   
  zorunluluğu olmadan Chrome, Firefox gibi  browser (tarayıcı) üzerinden toplantılara katılma imkanı sunar.

Güvenlik sizin için önemli mi? Herhangi bir program ile yaptığınız video görüşmesinin 
başkaları tarafından izlenmediğini veya kayıt altına alınmadığını biliyor musunuz?

O zaman kendi video konferans altyapınıza sahip olma vaktiniz geldi.
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