
GateWay M6E6
Raf tipi ağ toplama cihazı

GateWay M6E6 cihazı, hareketli veya mobil ortamlarda ses, video ve veri gibi genel amaçlı uygulamalar için güvenilir bağlantı 
sağlamanın yanı sıra sabit konumlara kablosuz bağlantı da sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Dejero’nun Smart Blending Technology™ ile desteklenen GateWay cihazları, artırılmış güvenilirlik, genişletilmiş kapsama alanı ve 
daha fazla bant genişliği sağlamak için birden çok sağlayıcının sunduğu farklı bağlantı yollarını bir araya getirir. Harici antenlere 
bağlanan entegre modemler sayesinde GateWay cihazları zorlu koşullarda bulut tabanlı hizmetlere optimum performans sağlar 
ve özel ağlara güvenli erişim için VPN tünellemeyi destekler.

Dejero GateWay ağ toplama cihazları, İnternete, bulut 
uygulamalarına ve özel ağlara güvenilir bağlantı imkanı sağlar. 
Raf tipi cihaz, araçlara, taşınabilir kitlere ve standart 19 inçlik 
sunucu raflarına kurulum için idealdir.

Çözüm paketleri, 7/24 desteğin sunulduğu, özel üretim 
donanıma sahip yazılım ve bağlantı hizmetlerini içermektedir. 
 

Artırılmış Artırılmış 
GüvenilirlikGüvenilirlik

GateWay cihazları, çeşitlilik elde 
etmek ve daha fazla güvenilirlik 
sağlamak için, 3G/4G/5G 
hücresel bağlantıları ve farklı 
ağ sağlayıcıların sunduğu diğer 
tüm kablolu veya kablosuz IP 
bağlantılarını harmanlar.

Genişletilmiş Genişletilmiş 
Kapsama AlanıKapsama Alanı

Konum tabanlı kapsama alanı 
kısıtlamalarından kurtulun. 
Birden fazla ağ hizmetini 
tek bir sanal ağda toplayın, 
bir sağlayıcının tek başına 
sunabileceğinden daha fazla 
kapsama alanı elde edin.

Daha Fazla Daha Fazla 
Bant GenişliğiBant Genişliği

Her bir bağlantıyı gerçek 
zamanlı ve sürekli olarak 
ölçerek, paketleri çoklu 
bağlantılar arasında dinamik 
bir şekilde dağıtıyoruz. Daha 
yüksek upload ve download 
kapasitesi elde etmek için tüm 
bağlantıların birleşik bant 
genişliği potansiyelini kullanın.

Bulut Bulut 
YönetimiYönetimi

Dejero Control sisteminde 
bir web tarayıcısı üzerinden, 
dilediğiniz yerde, cihazları 
alan kullanıcısı müdahalesi 
olmadan uzaktan yapılandırın, 
cihaz durumunu gerçek zamanlı 
takip edin, proaktif uyarılar 
atayın ve veri kullanımı ve 
performansıyla ilgili ayrıntılı 
analizleri görüntüleyin.



Ürün Özellikleri
Ağ Bağlantıları

Hücresel 6 x 3G/4G/LTE

Ethernet LAN, WAN bağlantıları için 6 x 1 Gb/s port - uydu (BGAN, Ku-band, 
Ka-band), sabit hat (kablo, DSL), mikrodalga ve Wi-Fi dahil

Wi-Fi Çift bantlı kablosuz erişim noktası (802.11 a/b/g/n/ac)

Kullanıcı Arayüzü

Göstergeler Güç ve disk faaliyeti için ön LED’ler

Modem bağlantısı/faaliyeti için grafik ekran ve  
WAN Ethernet bağlantısı

Kontrol Ön panel göstergesi ve güç anahtarı

Dejero Control üzerinden kurulum ve izleme

Güç

Kaynağı 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.0A maks.

Tüketim Maks. 100 W

Fiziksel

Boyutlar (Y x G x D) 1U kısa derinlikli 19 inç raf montaj kiti 4.4 x 42.7 x 24.9 cm (1.7 x 16.8 x 9.8 inç)

Ağırlık 4.2 kg (9.2 lbs)

Çalışma Sıcaklığı 0°C ila 50°C (32°F ila 122°F)

Arayüzler 6 x RJ45 Ethernet, 12 hücresel anten, 1 x GPS anteni,  
2 x Wi-Fi anteni

GateWay 2 Yazılım Özellikleri

Smart Blending Technology  
Güncellemesi

Genel stabilite, performans iyileştirmeleri; artırılmış öncelik  
yönlendirme işlevselliği sayesinde optimize edilmiş performans  
ve güvenilirlik

Ek Uydu Desteği Jeostatik Dünya Yörüngesi (GEO), Orta Dünya Yörüngesi (MEO) ve Alçak 
Orta Dünya Yörüngesi (LEO) uydularını daha fazla oranda eşzamanlı 
yönetme imkanı

Geliştirilmiş İzleme Kontrol güncellemeleri daha fazla görünürlük ve proaktif hata 
tespiti sağlar

Temel Özellikler
Kesintisiz Bağlantı

Dejero’nun, bir yük devretme çözümünden çok daha iyi 
performans sunan patentli Smart Blending Technology 
ile sürekli bağlı kalın

Öncelik Yönlendirme

Maliyetleri yönetmeye ve ağ kullanımını kişiselleştirmeye 
yardımcı olmak için öncelikli bağlantıları belirleyin

Güvenilir Bulut Erişimi

Mobil ortamlarda bağlantı kaybı korkusu yaşamadan 
bulut tabanlı uygulamalara erişim sağlayın

Artırılmış Güvenlik

Paketleri çoklu bağlantılar arasında dinamik bir şekilde 
yönlendirerek gerçek zamanlı video ve verilerinizi 
güvende tutuyoruz

Kolay Kullanım

Sade ve sezgisel kullanıcı arayüzü, saha operatörlerine 
cihazı minimum çabayla kullanma kolaylığı sağlar

Hızlı Yayılım

Web arayüzü üzerinden kolay montaj, kurulum ve 
uzaktan yapılandırma

VPN Desteği

Yüksek hızlı VPN desteği, uzak noktalardan özel ağlara 
güvenli erişim imkanı sağlar

Yazılım Güncellemeleri

Yazılım güncellemeleriyle performans, özellik ve güvenlik 
iyileştirmeleri sağlanır

Statik IP

GateWay hizmetlerine, yapılandırmayı kolaylaştırmak  
ve ağ trafiği üzerindeki kontrolü artırmak için aynı genel 
IP adresi üzerinden sürekli olarak ulaşabilir (aylık 
hizmet ücreti geçerlidir)

GateWay çözüm şeması

Uzak Konum

Dejero Control

İstemci
Ethernet

veya Wi-Fi

Microsoft Azure

Genel İnternet

Dejero GateWay

Uydu

3G / 4G / 5G

3G / 4G / 5G

3G / 4G / 5G

Wi-Fi

Geniş Bant ve Fiber

Özel Ağ

VPN Güvenli Sunucu

GateWay
Bulut

Hizmeti

Teknik özelliklerin tamamına dejero.com/gateway adresinden ulaşabilirsiniz

GateWay M6E6 hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin

dejero.com 
 connect@dejero.com
 +1 519 772 4824
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