
AĞ CLOSETİ

İster bir veri merkezi operasyon yöneticisi olun, ister  
bir veri merkezi mimarı olun, kuruluşunuzun ağ 
closetlerinden siz sorumlusunuz. Ve bu bir zorluk.

Farklı farklı raf parçalarından alıp kendi başınıza bir çözüm 
bulmaya çalışabilirsiniz, ama ya yardım edebilecek bir iş 
ortağınız olsaydı.

Ne kadar closetiniz olursa olsun, benzersiz gereksinimlerinize uyan, esnek, 

ölçeklenebilir ve verimli olan ve tabii ki çok maliyetli olmayan çözümlere 

ihtiyacınız var. 

Farklı farklı raf parçalarından alıp kendi başınıza bir çözüm bulmaya 

çalışabilirsiniz, ama ya yardım edebilecek bir iş ortağınız olsaydı? Global 

erişilebilirliğe, öncü veri merkezi altyapı ürünlerinin çerçevesi üzerine inşa 

edilmiş, uyarlanmış çözümler oluşturma yeteneğine, ön onaya ve kısaltılmış 

yerleştirme sürelerine sahip biri; dünyada herhangi bir yerde var mı?

Vertiv global çözümlerinde size bunun sözünü veriyoruz.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Ağ closetleri için çözümlerimiz, özel ihtiyaçlarınızın 
basitleştirilmiş, standartlaştırılmış tasarımlarımıza 
entegre ederek esnekliğinizi, ölçeklenebilirliğinizi ve 
verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için üretilmiştir.



SL-70315 (R07/18)

VertivCo.com  |  Vertiv Güç Sistemleri Ltd. Şti., Şerifali Mah. Turcan Cad. No:60, 34775, Ümraniye-İstanbul, Anadolu Kurumlar V.D. 6130168436 

© 2018 Vertiv Co. Tüm hakları saklıdır. Vertiv ve Vertiv logosu, Vertiv Co. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Atıfta bulunulan diğer tüm isimler ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari isimleri, ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Her ne 
kadar bu belgenin doğru ve eksiksiz olması konusunda her türlü önlem alınmış olsa da Vertiv Co., bu bilgilerin kullanılmasından veya herhangi bir hata ya da eksiklikten kaynaklanan zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Özellikler haber 
verilmeden değiştirilebilir.

AĞ CLOSETİ

Endüstri lideri SmartCabinet™, SmartRow™ 
DCR ve SmartRow DCX ürün ailelerimize 
dayanarak, birkaç hafta içinde mevcut 
alanınızdaki network closet altyapınızı 
tasarlayabilir ve dağıtabiliriz ve böylece size, 
ekosisteminiz üzerinde daha iyi kontrol sunar.

Bir closet’iniz de olsa bin closet’iniz de olsa bu, performansı 

optimize eder ve baş ağrılarını en aza indirir. 

Farkımız ne?

yy Global çözüm ekibimiz, ilk gereksinimlerin geliştirilmesinden 

projenin uygulanmasına kadar burada sizinle çalışmaya hazır. 

yy Kolaylaştırılmış bir sürecin yararlarını korurken, çözümü 

uygulamanıza uyarlıyoruz. 

yy Projenizi, Vertiv uzmanlığı ve disipline özgü ortakların bir 

karışımını kullanarak yönetiriz, böylece ana işinize 

odaklanabilirsiniz.

Vertiv global çözümleri sistemlerinizi çalışır durumda ve 

işletmenizi hareketli tutar. Deneyim ve kaynaklar üzerine bu 

kombinasyonumuz ihtiyaç duyulanlara daha iyi uyum 

sağlamamıza, karşımıza çıkacakları öngörebilmemize ve diğer 

şirketlerden çok daha etkili bir şekilde çözümler üretmemize 

olanak tanır.

KRİTİK İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ. 
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