Yap›sal
Kablolama
H›zl› de¤iﬂen teknolojiler ve zorlu piyasa koﬂullar› alt›nda giderek
artan ve çeﬂitlenen müﬂteri ihtiyaçlar›na, çözüm sa¤lay›c› kuruluﬂlar
ayn› h›zla yan›t vermek durumundad›r. Sistem kuruluﬂu yapan firmalar
en etkin ürün ve sistemler ile beklenen performans› sa¤layacak
yap›lar oluﬂturmak zorundalar. Günümüz yüksek h›zl› ve band geniﬂli¤i
kapasitesi yüksek biliﬂim sistemlerine uygun, multi fonksiyonel ve
önü aç›k altyap›lar üzerine kurulacak iletiﬂim a¤lar›, bu ihtiyaçlar›
ancak karﬂ›layabilmektedir.
Kurumlar›n de¤iﬂik türlerdeki iletiﬂim ihtiyaçlar›na cevap verecek bir
tasar›m ve ak›ll› bir Yap›sal Kablolama (Structured Wiring), orta ve
uzun vadede ortaya ç›kabilecek ek kapasite gereksinimlerine de cevap
verebilmelidir.

MCG/Datel,
kuruluﬂundan bu
yana ülkemizin sayg›n
kurumlar›nda ve yurtd›ﬂ›ndaki
uygulamalar›nda oluﬂturdu¤u altyap›larda,
uluslararas› standardlar› ön planda tutarak, farkl› bilgi
ve yeteneklerdeki kendi uzman personeli ile sürekli yeni
teknolojilerin uygulay›c›s› olmuﬂ ve birçok projeye baﬂar› ile imza
atm›ﬂt›r.
MCG/Datel kurmuﬂ oldu¤u altyap›larda, uluslararas› üretici firmalar›n
liderleri ile çal›ﬂarak 15 y›l, 25 y›l ve ömür boyu garanti sertifikal›
sistemler ile, müﬂterilerine arad›klar› avantajlar› sunmay› baﬂarm›ﬂt›r.

‹yi tasarlanm›ﬂ ve do¤ru malzemeleri kullanarak
kurulmuﬂ bir yap›sal kablolama sistemi ile,
Yüksek band geniﬂli¤i ihtiyac› (10/100/1000 Mbps)
duyan multimedya, VoIP (Voice over IP), IP
Telephony, görüntü, ses ve data haberleﬂmesini
sa¤layan networkler oluﬂturulabilir.
Data networkleri yan›s›ra, Telefon, CCTV (kapal›
devre TV sistemleri), Güvenlik sistemleri
seslendirme vb. tüm ihtiyaçlar ayn› kablolama
yap›s› üzerinden sa¤lanabilir.
‹leriye dönük esnek bir yap›da, meydana gelebilecek
yer de¤iﬂiklikleri, büyüme, yeni teknolojiler için
gerekli donan›m ve yaz›l›mlar ile uyumlu çal›ﬂma
sorunlar› yaﬂanmaz.
Dekoratif yap›s› sayesinde, çal›ﬂma alanlar›nda
modern ve düzenli görüntü sa¤lan›rken, kablo
y›¤›nlar› ve zaman kay›plar›ndan kurtulman›z
sa¤lan›r.

VER‹LEN H‹ZMETLER:

Uzun garanti süreleri (15 y›l, 25 y›l) yan›s›ra, ortak
yaz›l›m-donan›m kullan›m oran›n›n artmas› ve kay›p
zamanlar›n düﬂmesi ile, yat›r›m maliyetlerinin çok
k›sa zamanda geri dönüﬂümünü sa¤lar.

• Bina ‹çi Yatay ve Dikey Data Kablolama

• A¤ Tasar›m› ve Projelendirme
• Fiber to Desk Uygulamalar›

• Telefon Kablolamas›
• UPS Tesisat› ve Enerji Tesisatlar›
• Kampus Uygulamalar›, Fiber Optik Çözümler

Sistem yönetimi ve kolaylaﬂan kontrol imkanlar›
ile ortaya ç›kan sinerji, eleman tasarrufu sa¤larken,
mevcut personelin verimlili¤ini art›r›r, ﬂirketleri
karl› k›lar.

• Topraklama, Paratoner
• Test ve Sertifikaland›rma
• A¤ Optimizasyonu ve Kabinet Düzenleme

MCG / DATEL size en do¤ru çözümü en uygun
ﬂartlarda sunarken uluslararas› standartlara tam
uyumlu kal›r. Müﬂterilerinin gereksinimlerini
karﬂ›lamakla kalmaz, onlar› ileri taﬂ›r. Bu da
MCG / DATEL’in ISO 9000 ve TSE hizmet yeterlilik
belgelerinin en hakl› kan›t›d›r.

• A¤ Bak›m Servisleri
• Network Malzemeleri Temini ve Sat›ﬂ›
• Rack Kabinet ve Sistem Odalar›
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Wireless
Networking
Günümüzün geliﬂen teknolojileri Yerel Alan A¤ tasar›mlar›nda köklü
de¤iﬂiklikler yapm›ﬂ ve mobilite, networklerin vazgeçilmez
özelliklerinden biri haline gelmiﬂtir. Hareketli iﬂ yaﬂamlar›, insanlar›n
bulunduklar› her ortamdan, merkezi networklerine ba¤lant›y› zorunlu
k›lmaktad›r. Ancak, oluﬂturulacak a¤lar›n beklenilen performans›
sa¤lamas› ço¤u kez fiziksel bir medya (kablo) üzerinden olmaktad›r.
ﬁimdi yeni kuﬂak kablosuz iletiﬂim imkanlar› ile hayat›m›z h›zla
de¤iﬂmekte ve kablosuz ba¤lant›lar ile yaﬂam daha mobil hale geliyor.
Evlerimizdeki kablosuz telefon set’lerinden, cep telefonu ile
yapabildi¤imiz birçok iﬂe kadar art›k kablosuz iletiﬂim ile iç içeyiz.
Ancak tüm bu ayg›tlar unutulmamal› ki bir kablosuz iletiﬂim a¤›
üzerinde çal›ﬂmaktad›r. MCG/Datel 1994 y›l›ndan bu yana ülkemizdeki
birçok kablosuz iletiﬂim a¤› projesine baﬂar›yla imza atm›ﬂ ve bu
güne kadar gerek 2.4 GHz ISM band›nda Radio Frequency (RF)
gerekse Laser Wireless – Virtual Fiber ve InfraRed iletiﬂim a¤lar›
kuruluﬂlar› ile kablosuz iletiﬂimin ülkemizdeki öncülü¤ünü yapm›ﬂt›r.

Bugün GSM telefonlar› için oluﬂturulan network altyap›lar›n› da
kuran ve daha birçok alanda data network’lerini kablosuz iletiﬂim
imkanlar›yla tan›ﬂt›ran Datel, 2000 y›l›nda “# 1 Wireless Network
Solution” parolas›yla ana vizyonunu belirlemiﬂ ve teknolojinin en
yak›n takipçisi olarak özel bir misyon üstlenmiﬂtir.

S›n›rs›z ‹letiﬂim...
MCG / DATEL Avantajlar›yla
Noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya
Wireless- Kablosuz iletiﬂim kurulacak ise MCG / Datel
sizlere en uygun teknolojiyi, mutlak ﬂekilde en do¤ru
fiyat/performans iliﬂkisi içinde sunacakt›r. Az say›da
kullan›c›l› ofis içi kablosuz uygulamalardan, yüzlerce
uç’luk kampüs çözümlerine kadar 2 Mbps. den
baﬂlayan ve 10 Mbps. 100 Mbps. 155 Mbps. yan›s›ra
E1/T1 çözümlerinide kapsayan birçok kablosuz yerel
alan a¤› uygulamas›n› gerçekleyen MCG/Datel,
ülkemizin birçok sayg›n kurumuna hizmet vermektedir.

Laser Wireless Sistemler: Virtual Fiber olarak da
bilinen bu sistemler Laser ›ﬂ›¤› ile iletiﬂim sa¤lar ve
1 Mbps.-155 Mbps. h›zlar› için kullan›labilir. Ayr›ca
Telekom uygulamalar› için E1, E2, E3, STM-1, STM4 çözümleri ile 5 km ye kadar kullan›lmaktad›r.
Lisans gerektirmez.

MCG / DATEL’in sundu¤u
Wireless Sistemler;
Radio Frequency (RF) Sistemler : IEEE 802.11
protokolüne göre 3.2 Mbps – 11 Mbps. aras›nda
uygulamaya ba¤l› de¤iﬂik kapasiteli wireless sistemler,
kablolu sistemlere ciddi bir alternatif oluﬂturmaktad›r.
Ayr›ca lisanss›z olarak kullan›lmakta olan 2.4 GHz. –
5.0 GHz. Frekans band›nda çal›ﬂan wireless sistemler
ile iste¤e ba¤l› E1/T1 band geniﬂli¤i ve iste¤e ba¤l›
say›da E1 kanal oluﬂturan çözümler mevcuttur.
•Indoor 802.11 a/b/g ve bluetooth Çözümleri ve
Ofis ‹çi Uygulamalar›
•Outdoor Point to Point ve
Point to Multipoint Uygulamalar
•Outdoor (Backbone) Uygulamalar›
(Kampüs Uygulamalar›)
•Alternatif Backbone Uygulamalar›
(E1, E3 Çözümleri)

Infrared Wireless Sistemler: Infrared Sistemler
Laser Wireless gibi çal›ﬂ›r ancak mesafeleri daha
düﬂüktür. Infrared (k›z›l ötesi ›ﬂ›nlar ) sistemler Laser’a
göre ya¤›ﬂl›, sisli havalarda daha efektif çal›ﬂmaktad›r
ve yine 2, 10 Mbps. 100 Mbps. ve E1/T1 çözümleri
sa¤lar. Infrared sistemler Indoor ve Outdoor
uygulamalar için ayr› tiplerde kurulup, istenen iletiﬂim
h›z›na göre güvenli ve kendine özgü kriptolamas› ile
oldukça sa¤lam bir iletiﬂim ortam› oluﬂturur.
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Fiber Optic
Çözümler
‹letiﬂim altyap›lar›nda en geniﬂ kapasite ve güvenlik Fiber Optik
ortamlar ile sa¤lanmaktad›r. Gerek yerel a¤lar›n omurgalar›n›n
oluﬂturulmas›, gerekse geniﬂ alanl› a¤larda müﬂteri lokasyonu ile en
yak›n Türk Telekom santraline eriﬂim için Fiber Optik kablolar
kullan›lmaktad›r.
MCG/Datel, ülkemizin en tecrübeli Fiber Optik enstelasyon
guruplar›ndan birine sahip olup, kablodan Media Converter’a,
Multiplexer’den Fiber Modem’lere kadar her türden aktif ve pasif
fiber ürünlerini temin ve tesis etmektedir.

Bina içleri için Multimode, bina d›ﬂ› ve kampüs tipi uygulamalar için
z›rhl› Single Mode ve Multimode fiber kablolar ile oluﬂturdu¤u lokal
networkleri, geniﬂ alan a¤lar›na ba¤lamak için gerekli izinleri alarak
Türk Telekom uç birimleri ile (SDH, DXX) sonland›rmaktad›r. Mevcut
sistemlerin güncellenmesi için ise Türk Telekom ile organize çal›ﬂarak
en az kesinti ile aktar›mlar› gerçeklemektedir.
Yerel Alan A¤lar› için gerekli tüm Fiber Optik çözümlerini sunan
MCG / DATEL networklerde gerekli optimizasyonu yaparak, en do¤ru
çözümü en uygun ﬂartlarla sunuyor. Yeni teknolojilerin tüm
avantajlar›n› müﬂterilerine sunan MCG / DATEL, E-2000, MT-RJ,
VF-45 Fiber uygulamalar› ve malzemeleriyle kesintisiz iletiﬂim sa¤l›yor.

Fiber Optik iletiﬂim hatlar›nda Türk Telekom ve
müﬂteri koﬂullar› göz önüne al›narak proje
niteliklerine göre Fiber Optik kablo, Sonland›rma
ve Ek Konnektörleri, Kabinet ve Patch Paneller
yan›s›ra SDH, DXX, Media Dönüﬂtürücüler,
Transceiver ve Multiplexer’lar bu konuda dünyaca
kabul görmüﬂ ürünlerden seçilmektedir. MCG/Datel
ayr›ca ses ve görüntü aktar›m›nda kullan›lmakta
olan Fiber Optik Transmitter ve Receiver’lar için
da¤›t›c›l›k ve proje çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
Lokal Network uygulamalar›nda Fiber teknolojilerinin
günümüzdeki en son çözümlerinden biri olan Masa
üstüne kadar Fiber Optik “Fiber to Desk”
teknolojisinin ülkemizdeki ilk uygulay›c›s› olup, bu
konuda 3M’in ilk Volition Partner’› olarak proje
kurulumlar› yapmaktad›r.
3M Volition Fiber System’lerinin tüm ürünlerini de
temin eden MCG/Datel, oluﬂturdu¤u tümüyle Fiber
Optik yerel a¤lar›n bak›m›n› ve deste¤ini de
vermektedir.

• Fiber Optik Backbone Uygulamalar›
• Indoor Fiber Uygulamalar›
• Fiber to Desk Uygulamalar›

Tümüyle kendi ekipleri ile hizmet veren MCG/Datel,
Fiber Optik terminasyon, test, dökümantasyon, ek
ve projelendirme hizmetlerini marka ba¤›ms›z olarak
her türden Multimode ve Singlemode uygulamalar
için vermektedir.

• CCTV via Fiber Optik Uygulamalar›
• Outdoor Fiber Optik Uygulamalar›
• Kampüs Omurga Uygulamalar›
• SDH, DXX Uygulamalar›
• Terminasyon, Test ve Enstalasyon
• Fiber Optik Network Dizayn ve Projelendirme
• Single mode, Multi mode Çözümler
• Fiber Optik Patch Cord, Pig Tail, Splice, Enclosure,
Ek Malzemeleri ve Media Dönüﬂtürücüler, Fiber
Modemler
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Özel
Çözümler
Teknolojinin alm›ﬂ oldu¤u yol ve bu sayede sa¤lanan yaﬂam
koﬂullar›ndaki iyileﬂmenin süreklili¤i için, bu u¤urda öncülük eden
ﬂirketlerin hem yüklendikleri misyon hem de geliﬂtirdikleri çözümlerde
bilim ve yeni teknolojiler son derece a¤›r bas›yor.
MCG/Datel, veri iletiﬂim alan›n›n her segmentinde vermiﬂ oldu¤u
örnek çal›ﬂmalar›n›n d›ﬂ›nda müﬂterilerinin ihtiyaçlar›na 1-e-1 çözümler
üretmektedir. Bu amaçla, teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan takip edip,
yaﬂayarak müﬂterilerine yeni ufuklar açmaktad›r.

Ülkemizin telekom sektörü koﬂullar› dahilinde geliﬂtirilebilecek ve
kaynaklar›n etkin kullan›m›na yönelik olarak en düﬂük yat›r›m
maliyetleri ile oluﬂturdu¤u proje çözümlerinde üstün teknolojiler
kullan›lmaktad›r. Böylelikle birçok de¤iﬂik ürün ve çözüm ortak bir
platformda birleﬂtirilerek en küçük iﬂletmelerden, üniversite, hastane,
otel, kamu kurumlar›, belediyeler ve daha birçok alanda müﬂteri
problemlerine odakl› özel çözümler geliﬂtirilmektedir.
Projelerinde, networking alan›nda kullan›lan bak›r ve fiber bazl›
kablolar yan›s›ra Radio Wireless, Laser Wireless, VoIP (Voice over
IP), VoFR (Voice over Frame Relay), ISDN, xDSL teknolojilerini
kullanarak, Otoyol ve ﬁehirler’de kullan›lan Trafik ‹zleme ve Kontrol
sistemleri, Wireless Video ve CCTV sistemleri, Video Konferans
sistemleri ve benzeri birçok teknolojiyi birleﬂtirerek en do¤ru biçimde
kullan›ma sunmaktad›r.

MCG/Datel üstlenmiﬂ oldu¤u bu misyon
do¤rultusunda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u Ankara –
‹stanbul Otoyolu izleme projesinde geliﬂtirdi¤i
Wireless iletiﬂim çözümleriyle 1999 y›l› “En ‹yi Veri
‹letiﬂim Altyap›s›” ve “En ‹yi Telekom Projesi”
ödüllerine lay›k görülmüﬂtür. Ayr›ca 2000 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤i Fiber to Desk projesi ile ülkemizde
masa üstüne dek Fiber ile kurulan ilk network
projesine imza atm›ﬂt›r. Yine 2000 y›l›nda Wireless
networkler üzerinden ilk kez görüntü naklini
gerçekleﬂtirerek Wireless tabanl› bir video konferans
sistemi oluﬂturmuﬂtur.
MCG/Datel müﬂterilerine Anahtar Teslimi Proje’ler
sunarken, veri iletiﬂiminin en küçük parças› olan
Kablolama, Yükseltilmiﬂ Döﬂeme, Elektrik Projeleri,
Data ve Telekom altyap›lar› yan›s›ra Sistem Odas›
Dizayn hizmetleri vermektedir.
Kurulan sistemlerin bak›mlar› kadar güvenliklerininde önemini bilen MCG/Datel kurumsal
güvenlik hizmetleri ve Virüsten Korunma için
hizmetler vermekte ve bu konudada öncü kurumlar
ile çal›ﬂmaktad›r.

Çözümlerimiz:
• LAN / WAN Uygulamalar›
• Wireless Networkler
• GSM Network Altyap›lar›
• Telekom Altyap› Hizmetleri, Hat Takibi
• SDH, XDSL Uygulamalar›
• Frame Relay, VoIP, VPN Uygulamalar›
• Fiber Optik Çözümler, Uygulamalar
• CCTV, Video Konferans Uygulamalar›
• Video Surveillance Projeleri (Trafik Takip Sistemleri)

Siber Dünya

• Sistem Odas› Çözümleri
• UPS ve Enerji Hatlar› Tesisi
Video Konferans

• Rack Kabinet ve Yükseltilmiﬂ Döﬂeme

Uzaktan Teﬂhis

• Servis ve Periyodik Bak›m Hizmetleri
• Network Performans Test ve Optimizasyonu
Internet Tabanl›
Entegre Yönetim Yaz›l›m›
Home Ofis

Internet Yay›nc›l›¤›
Video On Demand
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LAN & WAN
Kurumlar›n günümüz koﬂullar›na uygun network yap›lar› ile
donat›lmalar›, gerek verilerin ortak kullan›m› gerekse ihtiyaçlar›na
h›zl› cevap vermek anlam›nda bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
MCG/Datel uzun y›llara dayanan bilgi ve tecrübesini yans›tt›¤› yüksek
performansl› Yerel Alan A¤› (LAN) ve uzak mesafelere veri al›ﬂveriﬂi
yapan Geniﬂ Alan A¤› (WAN) uygulamalar› ile kurumlar›n ihtiyaçlar›na
anahtar teslimi çözümler üretmektedir.
Kurumun ihtiyac›n›n belirlenmesini takiben kurulacak Network dizayn
edilirken, servis kalitesi ön planda tutularak ses ve görüntü içeren
paketlerin a¤ içindeki trafi¤ine öncelik (priority) verilir ve multimedya
uygulamalar›n›n a¤ üzerinde yüksek performansla çal›ﬂmas› sa¤lan›r.
Kurulacak yap›lar›n bugün oldu¤u kadar yar›n›n da teknolojilerini
içeren Gigabit, IP Telephony, Voice over IP özelliklerine sahip Router,
Switch ve Server’lar ile donan›m›na özen gösterilirken fiyat/performans
iliﬂkisi sürekli göz önünde tutulur.

Internet
Service Provider
ISP Provider

‹ﬂletmelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak Yerel Alan A¤› (LAN) üzerinde
yük da¤›l›m› (Load balancing) yap›larak ve VPN’ler oluﬂturarak de¤iﬂik
yap›l› çal›ﬂma gruplar›n›n izolasyonu sa¤lan›rken, network h›z› ve
performans› art›r›c› tüm hizmetler verilir. Lokal Networklerden Geniﬂ
Alan A¤lar›na entegrasyon için gerekli tüm ara yüzeyler haz›rlan›rken,
a¤ optimizasyonu ile gereksiz yat›r›mlardan korunulur.

Geniﬂ alan a¤lar› için kurumunuzun tüm analog ve
say›sal ses, fax, video ve veri aktar›m›n› kapsayacak
ve farkl› lokasyonlardaki yerel a¤lar›n birbiriyle
tekbir bütünleﬂik A¤ (WAN) üzerinden taﬂ›man›z
sa¤lan›r. Switching (anahtarlama) ve Routing
(yönlendirme) teknikleri ile maksimum band
geniﬂli¤i sa¤lan›rken, ihtiyaçlara göre WAN
optimizasyonu yap›l›r.

MCG/Datel taraf›ndan verilen
LAN ve WAN hizmetleri;
• Mevcut networklerin analizi ve iyileﬂtirilmesi
• Kurumun k›sa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar›n›n
belirlenerek buna yönelik çözümler oluﬂturmak.
• LAN ve WAN projelendirme, uygulama ve bak›m›
• Kurumun ihtiyac›na yönelik Telekom iﬂlem takibi,
devre tesisi ve montajlar dahil anahtar teslimi
kurulum
• Aktif ve pasif network ürünleri temini garanti ve
bak›mlar›
• X25, Frame Relay, Leased Line (LL), VPN, ATM,
TDM, Internet Eriﬂimi projeleri ve çözümleri,
Wireless Network kuruluﬂlar›, Router Modemler
ve HDSL montajlar›.

Bölge Ofisi

Bölge Ofisi

Bölge Ofisi

Point to Point / Wireless

Bölgesel Data Center

Bölgesel Data Center
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