
‹nternet Servisiniz
Kontrolünüz Alt›nda

Her Yerden Kolay Internet
Eriflimi ve Çözümleri

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER‹N‹
TRCwifiZone ‹LE UYGULAYIN



TRCwifiZone Nedir?

TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet eriflimine yönelik servisleri kullanmay› ve yönetmeyi kolaylaflt›ran bir
çözüm platformudur. ‹çinde yaz›l›m, donan›m ve profesyonel TURCom servislerini bar›nd›r›r.

TRCwifiZone, internetten faydalanan her kullan›c› için ayr› ayr› kay›t tutabilen geliflmifl güvenlik ayarlar› olan bir
sistemdir.

TRCwifiZone, özel bir web arayüzünden, kullan›c› baz›nda tüm raporlara eriflim ve sorgulama olana¤› sunar.



Her Yerden Kolay ‹nternet Eriflimi ve Çözümleri…
• Kablolu ve/veya kablosuz internet servisi veriyor veya vermeyi planl›yorsan›z,

• ‹nternet servis alan›n›z içinde kullan›c›lar›n›z›n cihaz ayarlar›n›  de¤ifltirmeden, güvenli ve h›zl› bir flekilde internete 
   eriflmeleri sizin için önemliyse,

• Kablosuz internet servisinizin ara yüzünü kurumsallaflt›rmak  ve müflterilerinizle iletifliminizi art›rmak istiyorsan›z,

• Esnek ifl modelleriyle kullan›c› ihtiyaçlar›na göre internet servislerinizi çeflitlendirecekseniz,

• Sizin belirleyece¤iniz farkl› internet servis paketleri ile kazançlar›n›z› ve müflteri sadakatinizi art›rmak istiyorsan›z

TRCwifiZone, tüm bu isteklerinizi karfl›l›yor.



Kas›m 2007'de yürürlü¤e giren 5651 say›l›
“‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n
Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun”
gere¤ince internet eriflim/içerik servisi veren
kurumlar›n kullan›c› kay›tlar›n› arflivleme
zorunlulu¤unu TRCwifiZone ile sa¤lamak art›k
çok kolay.

TRCwifiZone; internet servisi konusunda
yasal/sosyal sorumluluk tafl›yan kurumlar›n;
bu hizmetlerine iliflkin her türlü bilgi, veri taban›,
ulafl›m kay›tlar›n› saklayan ve bu bilgilerin
do¤rulu¤unu, bütünlü¤ünü, gizlili¤ini sa¤layan
bir sistemdir.

TRCwifiZone'u Kimler Kullanabilir?

• Hizmet Sektörü

• Kongre ve Kültür Merkezleri

• Belediye ‹fltirakleri

• Devlet Kurulufllar›

• Toplu Tafl›ma Araçlar›

• E¤lence Sektörü

• Otel ve Turistik Tesisler

• Havaalanları

• Terminaller, Bekleme Salonları

• E¤itim Sektörü

• Medikal Sektörü

• Zincir ‹flletmeler ve her tür “hotspot” noktas› olarak
   servis veren kurumlar gibi internet hizmetlerini
   genel kullan›ma açan ve bilgilendirme yükümlülü¤ü
   olan her kurum taraf›ndan kullan›labilir.



TRCwifiZone Özellikleri

• Kullan›lan iflletim sistemi ve browser ne olursa olsun, internete girifle izin verildikten sonra kullan›c› ilave
hiçbir yaz›l›m ya da script yükleme �veya çal›flt›rma olmaks›z›n, istedi¤i kadar “Popup” ekran› (reklam
veya bilgilendirme için) yaratabilmektedir.

• Kullan›c›ya diledi¤i kadar internet kullan›m süresinin verilebildi¤i sistemde, süre doldu¤unda müflterinin
tekrar login olmas› istenmektedir. Eriflim loglar› 5651 say›l› kanun kapsam›nda, al›nan sertifikal› zaman
damgas› ile saklan›r.

• fiifrenin sistem taraf›ndan otomatik olarak verilmesi istenildi¤i zaman (personele gerek duymadan) müflteriye
flifre bilgisinin otomatik olarak düflmesi amac›yla SMS entegrasyonu yap›labilir. Maliyeti ise sadece kontör
bedelidir.

• Gelen, giden ve yönlendirilen tüm paketler, otomatik olarak firewall korumas›ndan geçmektedir.

• Kullan›c› aktiviteleri takip edilerek raporlanabilmektedir.

• Geliflmifl web tabanl› bir kontrol paneli ile loglar›n analizi gerçeklefltirilmektedir.

• Her türlü web içerik denetim imkan› sunmaktad›r.

• Upload ve download limitleri konabilmektedir.

• Çoklu dil deste¤i ile karfl›lama ekran› (mevcut 7 adet Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca,
Yunanca, Rusça)

• Kay›t esnas›nda elektronik form ile istenen bilgilerin özellefltirilebilmesi

• Kullan›lan mevcut programlara entegrasyonun yap›lmas› (özel projelendirilir)

• Karfl›lama sayfas›n›n özellefltirilmesi 'Kurumsal Arayüz' oluflturulmas› mümkündür.

• Geliflmifl filtreleme özelli¤i

• Konuklara / kullan›c›lara serbest dolafl›m paketleri sunarak, onlar›n tekrar sisteme kay›t olmaks›z›n di¤er
   alanlarda da (odalar, toplant› / konferans alanlar› ve di¤er ortak alanlar) internete eriflebilmelerini sa¤lar.

Her Yerden Kolay 



TRCwifiZone Nas›l Çal›fl›r?

1. Kullan›c› browser destekli herhangi bir cihaz ile eriflmek istedi¤i web sitesinin adresini yazmas›n›n ard›ndan.
Kullan›c› karfl›lama ekran›na (tamamen de¤ifltirilebilir) yönlendirilir. Kullan›c› browser destekli herhangi bir
cihaz ile sistemi kullanabilir. Oluflan ilk web iste¤i ile sistem, kullan›c›y› bir özellefltirilebilir karfl›lama 
ekran›na yönlendirir. Karfl›lama ekran›, kullan›c›dan kimlik do¤rulamas› yapmas›n› ister. Bu aflamada
üç ayr› senaryo söz konusu olabilir.

• Sistem önceden tan›mlanm›fl bir Active Directory ile konuflarak buradaki bir kullan›c›y› kimlik denetim sürecine
   dahil edebilir.

• Karfl›lama ekran›ndan kullan›c› basit bir yönerge ile kendisini sisteme kay›t edip onaylama flifre bilgilerini
   SMS ile alabilir.

• Ayr› bir yönetim ekran›ndan yönetici veya yöneticiler taraf›ndan kullan›c› manuel yarat›labilir.

2. Sisteme Girifl / Sisteme Kay›t

A- Manuel Kullan›c›lar

Kullan›c› daha önceden ald›¤› kullan›c› ad› ve flifresini girmesinin ard›ndan bilgiler kontrol edilip, internet
eriflimine bilgilerin do¤rulu¤u ile orant›l› olarak izin verilir/verilmez.

B- Active Directory Kullan›c›lar›

Kullan›c› daha önceden ald›¤› kullan›c› ad› ve flifresini girmesinin ard›ndan bilgiler kontrol edilip, internet
eriflimine bilgilerin do¤rulu¤u ile orant›l› olarak izin verilir/verilmez.

C- Sms Onay› ile

• Kullan›c› karfl›lama ekran›ndaki "yeni kullan›c› kayd›" ba¤lant›s›na t›klayarak sistemin kendisinden istedi¤i
   bilgi alanlar›n› doldurur. Kay›t esnas›nda girilen cep telefonu numaras›na (operatör ba¤›ms›z) hesab›n›
    onaylamas› için “Onay Kodu” gönderilir ve "Hesap Aktivasyonu" sayfas›na yönlendirilir.

• Kullan›c› cep telefonuna gelen "Onay Kodunu" ve cep telefonu numaras›n› ilgili alanlara yazarak hesab›n›
   onaylar. Bu ifllemin ard›ndan kullan›c› girifl sayfas›na yönlendirilir.

• Kullan›c›n›n cep telefonuna gelen kullan›c› ad› ve flifresini girmesinin ard›ndan bilgiler kontrol edilip, internet
   eriflimine bilgilerin do¤rulu¤u ile orant›l› olarak izin verilir/verilmez.

3. Kullan›c›lara internet eriflim izni verildi¤inden itibaren arka planda baflta ip-mac, url adresi olmak üzere her
     türlü ifllemi 5651 say›l› yasa gere¤i kay›t alt›na al›nmakta ve içerik filtreleme ifllemleri gerçeklefltirilmektedir.

Internet Eriflimi ve Çözümleri

a. T‹B onayl› yaz›l›m ve 5651 yasas›na tam uyumlu

b. Merkezi kimlik dogrulama ve Otel Yönetim (Fidelio, Sedna, Odeon, Sentez,
Elektra, Asyasoft ve di¤er) sistemler ile integre çalisabilme

c. Tamamen özellefltirebilen karfl›lama sayfalar›

d. Geliflmifl loglama ve raporlama

e. SMS ile onaylama

f.  Geliflmifl filtreleme

En Önemli Özellikler



Avantajlar

Maddi ve kurumsal kazanç
Ayar gerektirmeyen

kullan›m kolayl›¤›
‹nternet servis alan› içinde,

   cihaz ayarlar›n› de¤ifltirmeden

   'Serbest Dolafl›m'

Çoklu lokasyonlar için

'Merkezi Yönetim'

Kolayl›k, h›z, özgürlük

Kullan›c› yönetimi

Linux güvenli¤iRekabet avantaj›Servisi kiflisellefltirme imkân›Esnek ifl modelleri

Al›nabilen Baz› Rapor ‹çerikleri:

Özel ‹stekler

• Özel istekler söz konusu oldu¤unda ön çal›flma ve planlama
   ile yap›lmas› uygun olan istekler yerine getirilebilir.
   (özel projelendirilir)

Raporlar

• Sisteme ba¤l› kullan›c›lar›n özet bilgisi

• Bütün raporlar için tarih aral›¤› belirleme

• Bütün kullan›c›lar veya spesifik bir kullan›c› için rapor alabilme

• Detayl› kullan›c› raporu (ad soyad, kullan›c› ad›, e-mail, kay›t
tarihi, hesap durumu, ba¤lant› geçmifli, mac ba¤lant› özeti)

• En fazla trafik yapan n adet Kullan›c› Rapor
(ad soyad, kullan›c› ad›, download, upload, toplam)

• En Aktif n adet Kullan›c› Raporu (ad soyad, kullan›c› ad›,
ba¤lant› sa¤lanan gün adeti)

• Kullan›c› Art›fl Raporu (dün, geçen hafta, son ay, son 3-6 ay, geçen y›l, sistem kurulumundan itibaren)

• Ba¤lant› Geçmifl Raporu (ad soyad, kullan›c› ad›, kullan›lan tekil mac adresi, ba¤lant› say›s›, son ba¤lant› zaman›)

• Ba¤lant› Detay Raporu (ad soyad, kullan›c› ad›, mac adres, ip adres, ba¤lant› saati, geçirilen süre)

• Kullan›c› Kay›t Raporu (ad soyad, kullan›c› ad›, kay›t tarihi)

• Sms Gönderim Raporu (ad soyad, kullan›c› ad›, sms gönderim tarihi, gönderi durumu, hata / onay kodu)
sadece sms ile kay›t olan kullan›c›lar için.

• Limiti dolan kullan›c›lar



www.turcom.com.tr
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1993’ten beri!
Hizmet Anlay›fl›ve Sistemi:
7/24 servis anlay›fl› içinde; ‹stanbul merkezli ülke baz›na yayg›n, her geçen gün say›s› artan ofisleri, POP
merkezleri, veri merkezlerinin yan›nda Kazakistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerine devam etmektedir.

Bal›ca Çal›ma Alanlar›:
• Sistem Entegrasyonu, Ses / Görüntü / Veri ‹letiflimi
• Kurumsal Telekomünikasyon, ‹nternet ve Veri Merkezi ‹flletmecili¤i
• Yap›sal Kablolama Sistem Odas› Kurulumlar› ve Ak›ll› Bina Uygulamaları
• Bilgi, Eriflim Güvenli¤i ve Yönetimi
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri
• Doküman Yönetimi ve Arflivleme Çözümleri
• Mobil Çözümler ve Uygulamalar›, Kablosuz ‹letiflim Çözümleri
• Ça¤r› Merkezleri Optimizasyon Çözümleri
• Teknoloji ve Telekom Altyap›s› Tafl›nma Hizmetleri
• Help Desk ve Hat Bak›m - Ürün Destek Hizmetleri
• ‹nternet ve Güvenlik Yaz›l›m Çözümleri
• Multimedya Yaz›l›m Çözümleri
• Yönetimsel Yaz›l›m Çözümleri
• A¤ ‹zleme ve Yönetim Çözümleri
• Proje Yönetimi ve Dan›flmanl›k Hizmetleri
• CRM Çözümleri

fark yaratan çözümler...


