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Tek çözüm

İşiniz için doğru kablo altyapı çözümünü seçmek son derece 
önemlidir; doğru çözüm, sadece BT sisteminiz için bağlantı 
sağlamaz, aynı zamanda modern bir bina yönetim sisteminin 
(BYS) temelini oluşturur. Doğru tercihi yapmak, size, şirketinizin 
verim kazanacağı ve maliyet kazancı sağlayacağı, gelecekte 
meydana gelebilecek değişikliklerden etkilenmeyen, yüksek 
performanslı, esnek bir platform sunacaktır.

Bina Yönetim Sistemleri, bugün, birçok sektörde daha yaygındır 
ve bu sektörlerin tek bir ağda, erişim kontrolü, kablosuz, IP 
Güvenliği, Çevresel Kontrol ve Aydınlatma gibi birden fazla 
hizmet sunmasını sağlamaktadır. Bunun avantajları son derece 
büyüktür; şirketler bu hizmetleri çok daha etkin bir şekilde takip 
etmekte, yönetmekte, entegre etmekte ve bunun sonucunda 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Akıllı düşünme
Nesnelerin İnterneti (IoT), İnternete ve birbirine bağlanan 
cihazların artan sayısını tarif etmek için kullanılmaktadır 
ve cihazlar arası (M2M) iletişimler ve analizler, sensörler 
yardımıyla evlerimizde, işyerlerinde ve şehirlerde akıllı çözümler 
uygulamamıza yardımcı olmaktadır.  Bu sayede, verimlilik, 
güvenlik, sağlık, zaman, enerji kullanımı konusunda iyileştirme 
sağlanmakta ve maliyetler azalmaktadır.  Bunların hepsini bir 
araya getirmek için, veri merkezlerinin ve bulut sağlayıcılarının, 
sağlam ve güvenilir bir altyapı çözümüne başvurmaları 
gerekmektedir.

İşte tam bu noktada, Nesnelerin İnterneti için altyapı çözümleri 
sunan Excel markası devreye girmektedir.



İnovasyon

Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, 
desteklenen ve teslim edilen birinci sınıf performansa sahip 
uçtan uca bir alt yapı çözümüdür.

Excel endüstri uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 
yönetilmekte ve kalite, performans, teknik uyumluluk ve kurulum 
ve kullanım kolaylığında endüstri standartlarını aşmak için son 
teknoloji ve üretim özelliklerinin uygulanmasını sağlamaktadır. 
‘Kablodan rafa’ uyumluluk ve standart uyumu, güvenilirlik ve 
ürün bulunurluğu ilkelerine son derece büyük önem veriyoruz. 

Üstün performans
Üstün sistem performansı, bağımsız onaylama hizmeti ve 25 
yıllık ürün ve uygulama garantisi sunan Excel’in, ürünleri onaylı 
bir Excel Ortağı tarafından kurulduğunda, birçok şirket ve farklı 
dikey pazarda neden tercih edilen sistem olduğunu anlamak zor 
değildir.







Büyüme

Markanın bu hızlı yükselişi, Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika’da güvenilir, standartlara uyumlu, 
kolayca bulunabilen ve yapılandırılmış bir kablo 
ve raf sistemine yönelik talepleri de beraberinde 
getirmektedir. Excel, ürünlerini distribütör 
ve toplayıcı ağı sayesinde tüm bölgeye 
dağıtabilmekte, bu da markanın her geçen gün 
daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. 

Excel mutlak güvenilir çözümdür. Excel 
markası 1997 yılında Birleşik Krallık pazarına 
sunulduğundan bu yana çok hızlı bir büyüme 
kaydetmiştir ve ürünleri Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika’da 70’i aşkın ülkede satılmaktadır. 
Excel’in, Birleşik Krallık’ta Birmingham, St Neots 
ve Londra; Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 
Dubai’de ofisleri bulunmaktadır.

Kanıtlanmış çözüm
Son müşterilerimizin sayısı tüm dikey pazarlarda 
giderek artmaktadır ve News UK (Londra), City 
of Westminster College (Londra), Tullow Oil 
(Londra), Friends Arena (Stockholm),  ING Bank 
(Londra),  Rockstar Productions (Edinburgh) ve 
Four Seasons Hotel (Dubai) gibi referanslarımıza 
ve diğer birçok referansımıza web sitemizden 
ulaşabilirsiniz. Excel çözümleri tamamen 
ölçeklendirilebilir çözümlerdir ve en küçüğünden 
en büyüğüne tüm kurulumlar için uygundur. 
Gerektiğinde, her bir kurulum için, onaylı bir 
Excel Ortağı tarafından yapılmak kaydıyla, 25 
yıllık garanti desteği sunulmaktadır.



Altyapı. 
Ürün çeşitliliği

Excel Bakır çözümleri, kablo, bağlantı panelleri, modüller ve 
bağlantı kablolarında her uygulamaya uygun çok sayıda seçenek 
sunmaktadır. Kategori 7A, 6A, 6 ve 5e çözümlerimiz, alanın kısıtlı 
olduğu yerler için ideal, yenilikçi ve yüksek yoğunluklu ürünleri 
ve tek bir bağlantı paneline hem bakır hem de fiber kurulumu 
yapmanıza olanak sağlayan karma kullanımlı bağlantı panellerini 
içermektedir.

Excel çözümleri, fabrika ve ürün denetiminden sonra sertifikaların 
lider test kurumları Delta ve 3P tarafından verildiği endüstri 
lideri olan bir üçüncü taraf onay programı kullanmaktadır ve bu 
sayede, ürünlerin gerekli standartları karşıladığından tamamen 
emin olunmaktadır.  

İstediğiniz ürünler, istediğiniz 
zamanda. 
Excel Fiber Optik ürün grubu, hem çok modlu hem de tek 
modlu seçenekleri ile, kablo, bağlantı panelleri, bağlantı kabloları, 
konektörler, adaptörler ve aksesuarları içeren geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir. Zaman ve yerin kısıtlı olduğu durumlarda, 
önceden sonlandırılmış ürünlerden oluşan Excel Excelerator 
ürün grubu, 40 ve 100 Gigabit yeni nesil Ethernet hızları 
için tasarlanmış, Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki 
birçok veri merkezinde kullanımı ideal Dağıtım Kablolarını, Ana 
Kabloları, Mini Ara kabloları ve yüksek yoğunluklu MTP kabloları 
içermektedir.







Environ. 
Mükemmellik

Environ raflar Birleşik Krallık’ta monte edilmektedir ve duvar 
çevrelemeden açık çerçevelere ve yüksek yoğunluklu yataklı 
sunucu raflarına kadar 5 ayrı tasarım örneği sunmaktadır. 
Her bir Environ tasarımı, içindeki takımın en etkili bir şekilde 
depolanmasını, hava akışının ve kablo yönetiminin estetik 
ve yeterli düzeyde olmasını sağlamak için farklı ölçü ve renk 
seçeneklerine ve özellik ve avantajlara sahiptir.

Karıştırın. Eşleştirin. İzleyin. 
Ölçün. 
Excel, güç gereksinimlerinizi karıştırmanızı ve eşleştirmenizi 
sağlayan modüler PDU seçenekleriyle birlikte, birçok priz 
türü ve boyutunda mevcut standart PDU’lar sunmaktadır ve 
Akıllı PDU’larımız, güç gereksinimlerinizi uzaktan izlemenize 
ve yönetmenize olanak sağlamaktadır.



Excel. 
İş Ortakları

İş ortaklarımız, ürün tasarımında izlediğimiz “kaliteden ödün 
vermemek” ilkesiyle sunduğumuz hizmetlerin ve desteğin 
kalitesinde büyük bir rol oynamaktadır. 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki kurulum şirketlerini eğitiyor 
ve devamlı olarak değerlendiriyoruz ve bunun yanı sıra onlara 
sınıf ve çevrimiçi eğitim kursları ve değerlendirme programları 
sunuyoruz.

Bir şirket veya mühendis gerekli standartları karşıladığında, 
kendisine iş ortağı statüsü verilmekte ve bu şirketlerin/kişilerin, 
bakır, fiber, ses ve Environ Raf sistemleri için 25 yıllık kapsamlı 
garanti sunmaları sağlanmaktadır; ve bu şirketler/kişiler Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika genelinde Excel Dağıtım ortakları tarafından 
desteklenmektedir.  Eğitim ve onay belgesi yılda iki defa, yani 

talep doğrultusunda veya yeni Excel çözümleri veya endüstri 
standartları uygulamaya geçtiğinde yenilenmektedir.

İş ortaklarımız, çözüm, endüstri, en iyi uygulama ve satış ve 
pazarlama desteği konularındaki güncellemeleri paylaştığımız 
yıllık Excel brifinglerine katılmaktadırlar.

Gönül Rahatlığı
Excel, montajı yapılan kablo bağlantı sınıfına uygun endüstri 
performans standartlarına sahip 25 yıllık ürün ve uygulama 
uyumluluk garantisi sağlamaktadır. Bu garanti, onaylı bir 
Excel Ortağı tarafından, toplam Excel çözümü kapsamında 
tasarlanmış, tedarik edilmiş ve kurulmuş olmak kaydıyla, bakır, 
fiber, ses ve hatta Environ sistemlerini kapsamaktadır.



“Excel, şirketimizin temelini oluşturuyor. 
Ürün çeşitleri mükemmel ve bu ürünlere 
her zaman ulaşılabiliyor. Yeni gelişmeleri 
ve ürünleri dört gözle bekliyoruz. Excel, 

yenilikçi ve etkin bir iş ortağı olarak 
mükemmel çözümler sunuyor.”

Onaylı bir Excel Ortağı





Excel. 
Bilgi

Excel ürün portföyünün giderek artmasıyla birlikte, her bir 
gereksinim için doğru ürünü seçmenize yardımcı olmak amacıyla 
birçok araç ürettik.

Pazarlama araç takımımız şunları içermektedir:

Excel web sitesi – www.excel-networking.com 
Web sitemizi ziyaret ederek, çevrimiçi katalog üzerinden ürünleri 
görüntüleyebilir ve arayabilir, teknik özellik belgelerini ve Delta 
sertifikalarını indirebilir ve Excel’de mevcut olan tüm pazarlama 
metaryallerine ve videolarına erişim sağlayabilirsiniz.

Excel Ansiklopedi
Sektöründe öncü olan bu başvuru kılavuzu, yapılandırılmış kablo 
sistemi hakkında genel bilgi vermek için ve Excel çözümlerine 
ilişkin bir rehber olarak hazırlanmıştır.

Excel Nasıl Yapılır Videoları
Excel ürünlerinin kurulum aşamasındaki ‘en iyi uygulamaları’ 
gösteren videoların yanı sıra Environ, MTP vs. sistemlerini içeren 
çok sayıda video sunuyoruz.

Excel Beyaz Bültenler
Beyaz bültenlerimiz, ilgili endüstriyel konulara dair teknik 
açıklamaları içermektedir ve aynı zamanda çeşitli standart 
kuruluşlarına üye olan teknik uzmanlarımız tarafından 
hazırlanmaktadır.

Ürün broşürleri, kataloglar, bültenler ve vaka incelemelerinden 
oluşan bu bültenleri www.excel-networking.com web adresinden 
indirebilirsiniz.
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