
Kurumsal Sunum
2017-Q1

www.xentino.com

« farklı odaklan »

Technologies Corp.



Xentino Marka Geçmişi 

ŞİRKET GENEL BAKIŞ
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Xentino markası ilk olarak 2000 ‘li yılların başında, özellikle xDSL Router
ürünleri ile Orta Doğu ve Doğu Avrupa ‘da yaygın olarak kullanıma girmiş ve
ardından AR-GE kadrosu, birçok yerel seçenekleri ile kullanıcılarla
tanışmıştır. Onbinlerce DSL hat kullanıcısı uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri
Xentino markası ile temin etmiştir. Bu marka başarısının ardından 2013 yılı
ortalarında başlayan firma kuruluş çalışmaları sonrasında, yeni nesil
dinamizm, daha büyük heyecan ve geniş bir ürün yelpazesi ile Taiwan
merkezli olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Genç, fakat çok tecrübeli bir kadro ile faaliyetine başlayan kuruluşumuz,
insan ve çevre odaklı olarak tüm teknoloji ürünleri konusunda çözümler
sunmaktadır. Başta tüketici elektroniği olmak üzere, ağ ve iletişim ürünlerini
de hedefinde tutan kuruluşumuz, tüm uluslararası organizasyonları ve
standartları da takip etmektedir.

Her zaman hesap verebilir, her zaman sorgulanabilir, her zaman yeni ve her
zaman açık olan iş anlayışımız gereği, hakkımızdaki tüm bilgilere web
sitemizden her zaman erişebilirsiniz.
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ŞİRKET GENEL BAKIŞ

Marka başarısının ardından 2013 yılı ortalarında başlayan firma kuruluş çalışmaları sonrasında,
yeni nesil dinamizm, daha büyük heyecan ve geniş bir ürün yelpazesi ile Taiwan merkezli olarak
faaliyetlerine başlamıştır.

2002.01 – Xentino markasının oluşması
2003.06 – İlk ADSL USB Modem
2004.04 – İlk ADSL ¼ Port Router 
2005.03 – İlk Load Balance Router
2013.11 – Resmi Şirket Kuruluşu
2014.07 – İlk Wireless Outdoor ürünü
2014.08 – İlk Wireless 3G ürünü
2014.09 – İlk Endüstriyel Switch
2014.10 – Xentino XAIR R301M için ICT SUMMIT NOW Ödülü
2014.12 – İlk HotSpot ürün

TARİHÇE – KİLOMETRE TAŞLARI
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ŞİRKET GENEL BAKIŞ

“Müşterilerimize başlangıçtan sonuna kadar en iyi kalitede,
akılcı, nitelikli ve kullanımı kolay yaratıcı teknolojileri
sunmaya odaklanıyoruz.”

Vizyonumuz

www.xentino.com

“Bilgi Teknolojilerine farkli bakış açıları getiriyoruz.”

Misyonumuz
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ŞİRKET GENEL BAKIŞ

FAYDA YAKLAŞIMI
Odaklandığımız ilk değer üretimimizin kullanıcıya olan faydasıdır. Geliştirdiğimiz ve sunduğumuz tüm
ürünlerimizde kullanıcının en yüksek düzeyde fayda sağlayabileceği kombinasyonları ve teknolojileri seçeriz.

DÜRÜST TİCARET YAKLAŞIMI
Tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, servis sağlayan kuruluşlar ve son kullanıcı ile açık ve dürüst çalışırız. Tüm
finansal verilerimizi web sayfamızdan paylaşır, haksız rekabeti önlemek için gerekli girişimleri yaparız.
Bulunduğumuz tüm ülkelerde yerel yasalara, iş ahlakına ve inançlara saygı ile uyum sağlarız.

KALİTE YAKLAŞIMI
Kaliteyi bir üretim yaklaşımı olarak değil, bir süreç olarak görür ve tüm işleyiş adımlarımızda taban olarak ele
alırız. Üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda işimizin arkasında durur, iş ortaklarımızı da bu sürecin bir
parçası görürüz.

GÜVENİLİR GİRİŞİMCİ YAKLAŞIMI
Odaklandığımız teknoloji ürünleri geliştirilmesi alanında her türlü işbirliğine hazır olarak dürüst ve güvenilir bir
iş ortağı görevini üstleniriz. Adımız teknoloji alanında kalite ve güvenin simgesidir. Bu nedenle verdiğimiz her
söz bizim için imzalanmış sözleşme niteliğindedir.

DEĞERLERİMİZ
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ŞİRKET GENEL BAKIŞ

Kalite yönetim sistemlerini birçok kuruluş gerekli bir formalite olarak görürken Xentino, tüm
fonksiyonları ile işleyişinde temel prensip olarak kullanmıştır. Sadece bir yönetim sistemi değil aynı
zamanda bir iş yaşam biçimi olarak ta belirlenmiş olan kalite yönetim sistemi Xentino için bir
formalite değil, normal iş akış döngüsü içerisindedir. İşleyişinin her aşamasında yer alan kalite
algısı, Dünya pazarlarında kalıcı ve önemli etkisini kanıtlamaktadır.

Kalite yönetim sistemimiz ve normal işleyiş prosedürleri içerisinde yer alan tüm süreçler gelişime ve
iyileştirmeye açık ve fakat sürekli kaliteyi sağlar şekilde tesis edilmiştir.

Lütfen bizi geliştirin ve yönlendirin.

KALİTE POLİTİKASI
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Günümüzde işletmeler çevreyi korumayı, stratejilerin bir parçası olarak kabul
etmektedirler. Birçok işletme, hükümetler, müşteriler, çalışanlar ve rakiplerin
baskıları ile etkin çevre yönetimi uygulamaya zorlanmaktadırlar. Bunlara ek olarak
işletmeler önleyici çevre yönetimi stratejileri ve performans arasındaki ilişkiyi
görmeye başlamışlardır. Ayrıca, işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmeleri için
etkin çevre yönetimi stratejilerine uyum sağlamaları gerektiği konusunda önemli
bulgular ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, etkin çevre yönetimi stratejilerinin işletmelerce
uygulanmasının kolay bir iş olmadığı, bu stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanması
için tepe yönetiminin desteğinin ve tüm örgüt çalışanlarının katılımının gerekli
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu yaklaşımın geliştirilmesinde işletmeler, hükümet,
devletin resmi kurumları, üniversiteler ve sektörün ileri gelen kuruluşlarının işbirliği
içinde olması gerekmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI 

www.xentino.com « farklı odaklan »
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Odağında insan olan her tür etkileşimde ilk değerlendirme ve ölçü faktörü olan etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel
geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını belirler. İş etiği ise, iş dünyasındaki davranışlara rehberlik
etmek üzere geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsar.

Günümüzde şirketler, ekonominin en önemli unsurlarını belirleyen bir güce sahiptir. Buradan hareketle, şirketlerin verimli ve
başarılı olması toplumun refah seviyesini artıran bir unsur olacaktır. Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri
mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer
toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu
çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır. Etik olmayan eylemler, rekabetçi ekonominin gelişmesini engelleyecek,
kayıt dışı yapılara fırsat verecek ve piyasa sistemini kötü yönde etkileyerek kaynakların etkin kullanılamamasına neden
olacaktır.

Genç Xentino bu doğrultuda çalışmalar yapmakta, iş etiği ile bağdaşmayan tutum ve davranışların önüne geçmeyi
amaçlamaktadır. Toplumun tüm bireylerinin, kamu, özel kurum ve kuruluşlarının etik konusuna olan duyarlılıklarının artması
gerektiğini savunmaktadır.

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
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ÜRÜN KATEGORİLERİ
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WIRELESS

ROUTER/xDSL

NETWORK SWITCH

VoIP / IPPBX / IPPHONE

STORAGE

3G / 4G / LTE

IoT

CONSUMER



Xentino HSP500 kompakt tasarımı ile kafe / eczane / küçük mağaza
veya dükkanlarda internet hizmeti sunmak için sağlam ve güvenli bir
hotspot çözümü sunar. Kablosuz özelliği ile kullanıcı yönetimi sağlayan,
üzerindeki yazıcı ile tasarlanmış internet erişim bilgilerini misafir ve

ziyaretcilerin internete güvenli bir şekilde girmesini sağlar. HSP500
HotSpot cihazı sadece sabit mekanlarda değil Otobüs ve yatlar gibi
mobil koşullardada rahatlıkla kullanılabilir.

HotSpot Wireless Gateway with Ticket Printer

HSP500

HOTSPOT
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XENTINO XAIR R301M yepyeni bir tasarım ile dış

ortamda kullanabileceğiniz 3G Çözüm çözümü

sunmaktadır. kullanıcılara internet hizmeti sağlamak için,

cihazımınız üzerinde bulunan SIM kasrtı yuvasına 3G SIM

kartı takarak sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, aynı

zamanda internet bağlantısı için DSL / Kablo modeme

bağlantı sağlar.

ROUTER

Wireless 2G/3G Outdoor Router (1T1R 150Mbps)

R301M
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Xentino XAIR Serisi A400N Outdoor Wireless Router,

IEEE 802.11b/g/n özellikli, yüksek performans, güvenli,

yönetilebilir ve güvenilir WLAN için SOHO ve kurumsal

firmalar için ideal bir çözüm sunmaktadır.

Wireless Outdoor AP Router (1T1R 150 Mbps)

A400N

ROUTER
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Xentino SI305 serilerinde 5 portlu (4xPOE + 1xGigaTX),

hem IEEE 802.3af hemde IEEE 802.3 at POE

standartlarına uyumlu yönetilmeyen tam Gigabit Ethernet

switchleri ve standart ethernet kablolamasıyla port başına

30 watta kadar güç sağlar. Switchler IEEE 802.3af/at (PD)

standardındaki cihazlara ekstra kablolama işlemine gerek

duyulmadan güç sağlamak ve uygulamaların kolayca güç

kaynağına erişebilmeleri için kullanılabilir.

Industrial 5 port Gigabit PoE Ethernet Switch (4GigaPoE+1GigaEth) 

SI305

SWITCH
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Xentino SI306 serilerinde 5 portlu (4xPOE + 1xSFP), hem

IEEE 802.3af hemde IEEE 802.3 at POE standartlarına

uyumlu yönetilmeyen tam Gigabit Ethernet switchleri ve

standart ethernet kablolamasıyla port başına 30 watta

kadar güç sağlar. Switchler IEEE 802.3af/at (PD)

standardındaki cihazlara ekstra kablolama işlemine gerek

duyulmadan güç sağlamak ve uygulamaların kolayca güç

kaynağına erişebilmeleri için kullanılabilir.

Industrial 5 port Gigabit PoE Ethernet Switch (4GigaPoE+1SFP) 

SI306

SWITCH
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2014 ICT SUMMIT NOW DESIGN ÖDÜLÜ — XENTINO R301M

www.xentino.com

ÖDÜLLER
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ERİŞİM BİLGİLERİ
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