K

urumsal güvenlik
alanında yılın
işbirliği haberi,
Blue Coat ve
BNTPRO’dan geldi.
İlk adımı eğitim merkezi
olarak başlayacak olan bu
işbirliği, kısa bir zaman içinde
destek ve bakım hizmetlerini
de kapsayacak. Bu işbirliğinin
Türkiye’de kurumsal güvenlik
pazarını büyütmesi
bekleniyor. Her iki şirketin de
sicili dikkate alındığında bu
beklenti çok gerçekçi
görünüyor. Zira Blue Coat,
Gartner raporlarında son 8
yıldır alanında lider
durumundayken; BNTPRO
ise Juniper Networks ile
yürüttüğü yenilikçi işbirliği
sayesinde Juniper’ın
cirosunun son 5 yılda yaklaşık
10 kat artmasında önemli bir
rol üstlenmişti. Türkiye
pazarında önemli gelişmelere
neden olması beklenen bu
işbirliğinin detaylarını
BNTPRO Genel Müdür
Yardımcısı Semih Yüksel ve
Blue Coat Ülke Müdürü
Hasan Gültekin’den öğrendik.

Blue Coat
Türkiye’de BNTPRO
ile büyüyecek
Alanlarında lider Blue Coat ve BNTPRO, işbirliğine gittiklerini duyurdu. Yetkili Eğitim
Merkezi olarak başlayıp, Destek Merkezliği ile devam edecek olan işbirliğinin hem
Blue Coat’un Türkiye pazarında büyümesinde, hem de Türkiye’de kurumsal güvenlik
pazarının büyümesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Hasan Gültekin: Blue Coat’un
ürün portföyünde neler var?
2016’da hangileri ön planda
olacak?

Semih Yüksel: Blue Coat ve
BNTPRO işbirliği hakkında bilgi
verir misiniz? Bu işbirliği neleri
kapsıyor?
Blue Coat’un özellikle Proxy
Gateway çözümleri ile
sektörün global lideri
olmasından dolayı böyle bir
işbirliğine karar verdik. Bu
işbirliği kapsamında BNTPro,
Türkiye’deki tek Yetkili Blue
Coat Eğitim Merkezi oluyor.
Böylece mevcut müşterilere
ilave olarak potansiyel Blue
Coat müşterileri için de
pozitif bir fark yaratılmış
olacak. Eğitim merkezi
olmanın yanı sıra kurulum,
bakım-destek ve yedek ürün
konularında da hizmet
vereceğiz. Aynı zamanda
projelerde, müşteriler ve
entegratörler Blue Coat
konusunda yetkin olan
mühendislerimizin
tecrübelerinden de
faydalanabilecekler.

Semih Yüksel: Bu işbirliği
çerçevesinde nasıl bir yatırım
yaptınız?
Bu işbirliği kapsamında 3
mühendisimiz için eğitim
yatırımı yapıldı. Sertifikasyon
ve eğitimlerini tamamlayan
arkadaşlarımız müşterilerden
gelen kurulum, destek ve
danışmanlık taleplerini

Güvenlik pazarı özelinde ise
ülkemizde hem regülasyonlar
hem yaşanan birtakım olaylar
hem de yine kurumların öncü
kimliği sayesinde birçok
yenilikçi proje halen hayata
geçirilmekte veya geçmesi
planlanmakta. Türkiye Blue
Coat için potansiyelinin
büyüklüğü sebebiyle
kesinlikle heyecan verici bir
pazar.
BNTPRO, network altyapı
çözümleri konusundaki
önemli deneyimi, eğitim ve
servis alanlarındaki güçlü
insan kaynağıyla ön plana
çıkan bir firma. Blue Coat
olarak hem servis hem de
eğitim alanlarında önemli bir
iş ortağımız durumundalar.
Kendilerini şu anda eğitim
merkezi ve ilerleyen dönemde
1. ve 2. seviye destek
konularında da katma değerli
partnerimiz olarak
konumlandırmış durumdayız.

BNTPRO – Öne Çıkanlar
• Blue Coat yetkili eğitim merkezi olduğunu duyuran BNTPRO,
ayrıca, Juniper, F5 ve Suse Linux için de 45 kişilik kadrosuyla teknik
destek hizmetleri sunuyor.
• Çok sayıda global başarı ödülünün de sahibi bulunan BNTPRO,
son olarak Şubat 2016’da Juniper Networks tarafından “EMEA
SOUTH Partner of the Year” ile Yılın İş Ortağı ödülüne layık görüldü.
• Teknik destek merkezi olması nedeniyle deposunda, yaklaşık 5
milyon dolarlık bir yedek parça stoğu bulunuyor.

Blue Coat - Öne Çıkanlar
• Fortune Global 500 olarak adlandırılan dünyanın sektör bağımsız en büyük 500 firmasının %78’i
küresel olarak Bluecoat ürünleri kullanmaktadır.
• Web filtreleme, antivirüs ve gelişmiş ısrarcı ataklara karşı korumada Gartner’ın da referans gösterdiği
8 yıllık liderliği bulunuyor.
• Politika tanımlama, kategorizasyon, web filtreleme ve zararlı içeriğin analizi ve raporlama
konularında sektördeki tüm rakiplerinden üstün kılan patentli özelliklere sahiptirler.
• Blue Coat ProxySG ayrıca kurum özelinde kullanılan DLP, SIEM gibi güvenlik çözümleri ile de tam
uyumlu olarak performans kayıpsız bir şekilde çalışmaktadır.

karşılamaya hazır. Ayrıca
destek verilecek firmalardan
gelecek olan yedek ürün
talebini karşılamak üzere
ürün yatırımı da yapıldı.

Semih Yüksel: BNTPRO ve Blue
Coat kurumsal güvenlik
pazarında nasıl bir farklılık
yaratacak?
Blue Coat çözümlerinin
kalitesini BNTPRO desteğiyle
buluşturduk, böylece
sektörde alanında lider iki
firmanın sağlamış olduğu bu

işbirliği ile müşteriler ürün
kalitesinin yanında en üst
düzey hizmet alma şansına
da sahip olabilecekler.

Hasan Gültekin: Blue Coat
Türkiye pazarında kendine güçlü
bir iş ortağı buldu. Blue Coat
Türkiye pazarını nasıl görüyor ve
BNTPRO ile birlikte hedefleriniz
neler?
Türkiye bilişim sektöründe
yapılan projeler ve yetişmiş
insan kalitesi ile her zaman
öncü ülkelerden biri olmuştur.

Blue Coat’un portföyü ağ
güvenliği ve performans
olarak 2 ana başlıkta
toplanıyor. Ağ güvenliğinde
amiral gemimiz Fortune
Global 500 firmalarının
yaklaşık yüzde 80’inde şu
anda kullanılmakta olan
İnternet Güvenliği & Proxy
cihazlarımız. Bu çözümün
tamamlayıcısı olarak sandbox
ve malware tarama
fonksiyonlarını içeren
başarılı bir APT çözümümüz
bulunuyor. Yine bu aralar çok
sık gündemde olan geriye
dönük forensic incelemeye
olanak tanıyan Security
Analytics ve SSL trafiğini
görünür hale getiren SSLVA
ürünlerimiz de yerel pazarda
yakın takip edilen ve ilgi
uyandıran çözümler.
Performans ürün ailesinde de
özellikle eğitim kurumlarının
hiç bitmeyen bandwidth
ihtiyacını kontrol altına alan
Packet shaper ve dağıtık
yapıdaki firmaların merkez
ve şubeler arası trafiğini
optimal hale getiren M5 öne
çıkan ürünlerimiz.
Bunların haricinde Blue Coat,
bulut tabanlı uygulamaları
yoğun şekilde kullanan
firmaları korumaya alacak
bir çözümü yakın zamanda
duyurdu. CASB olarak
adlandırılan bu yeni koruma
kavramını önümüzdeki
günlerde sık sık duyuyor
olacaksınız.

