
Konfigürasyon çok da ilginç değildir. Fakat her servis sağlayıcısının 
yapması gereken bir şeydir ve iyi şekilde yapılması gerekir. Bu, müşteriniz 
bağlandığında gerçekleşen ilk şeydir ve her seferinde çalışması gerekir.  

Açık kaynaklı çözüm uygulamak ucuzdur fakat esnek veya ölçeklenebilir 
değildir. Açık kaynaklı çözümler, aynı zamanda bir IPv6 ağını desteklemeye 
özgü yeni konfigürasyon zorluklarını aşma konusunda da iyi değildir. 
Mükemmel ticari çözümler mevcuttur; fakat bunlar büyük bir yatırım 
gerektirir ve bu sistemlerin uygulanması ve sürekli yönetimi karmaşık olabilir. 
ZCorum’un Yönetilen Konfigürasyonu, Veri Merkezimizde merkezi olarak veya 
ağınızda yerel olarak bulunabilecek taşıyıcı sınıfı bir ticari çözümdür. En iyi 
tarafı, IPv6’yı olduğu gibi desteklemesi ve tamamı tarafımızdan yönetilmesidir.
 

Özellikleri & Yararları
Merkezi veya Yerel Olarak Bulunur
ZCorum, konfigürasyon hizmetlerini Veri Merkezimizde merkezi olarak 
bulundurabilir ve bu nedenle ağınızda herhangi bir donanıma gerek yoktur. 
Sunucular, maksimum güvenilirlik ve veri hacmi sağlamak için kümelenmiş 
bir ortamda bulunur. Ağınızda konfigürasyon sunucularını tercih ediyorsanız, 
bunların da tamamı ZCorum tarafından yönetilir. Konfigürasyon verileri, 
yerel konfigürasyon donanımınız arızalandığında hızlıca yedekleme 
yapıp çalışmaya başlamanızı sağlayan kümemizde yedeklenir. 

Tamamen Yönetilen ve İzlenen Servis
Konfigürasyon sisteminin ortamınızda çalışmak üzere kurulumu ve 
ölçeklenmesinin yanı sıra, işletim sistemi, sunucular ve konfigürasyon 
yazılımının sürekli bakımını da gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, donanım ve 
konfigürasyon servislerini izliyor ve oluşabilecek sorunları gideriyoruz.

Dinamik Dosya Oluşturma
ZCorum’un Yönetilen Konfigürasyonu, yapılandırma dosyalarını manüel 
olarak oluşturma gereksiniminin en aza indirgenmesine yardımcı 
olur. Anında yapılandırma dosyaları oluşturarak, her bir aygıt servis 
hırsızlığının önlenmesine yardımcı olan benzersiz bir yapılandırma 
dosyası adı alır. Servis özelliklerini, sahadaki aygıtları manüel olarak 
yeniden yapılandırmadan kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Tam IPv6 ve DHCPv6 Desteği
Gelişmiş Konfigürasyon, IPv4 ve IPv6 Önek Yetkilendirmesi, DHCPv6 
Yeniden Yapılandırması, Geçici Adres Ataması, CableLabs DHCP 
Seçenekleri Kaydı ve DDNS AAAA Güncellemelerini destekler.

Kapsamlı Cihaz Desteği
Desteklenen cihazlar DOCSIS kablosu ve PON 
modemleri, TR-069 geçitleri (WiMax, ePON,  GPON, 
xDSL ve Ethernet), e-Yönlendiriciler ve ses aygıtlarını 
(Paket Kablo e-MTA’lar ve SIP ATA’lar) içerir. DOCSIS 
3.0 cihazlar, hem IPv4 hem de IPv6’da desteklenir.
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