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Gereksinimler Yüksek performans sunan bir uçtan uca çözüm
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Müşteri Yorumu 

“Bir yandan benzersiz binamızın karakterine ve tarihine 
uyum sağlarken, bir yandan da teknik spesifikasyonlarımızı 
karşılayabilecek ve kaliteli bir çözüm sunabilecek bir ürüne 
ihtiyacımız vardı. Monte edilen Excel çözümü beklentilerimizin 
ötesine geçti ve 25 yıl garantisi ile bize geleceğe yönelik gönül 
rahatlığı sağladı”.

Phillippe Vareille, Teknik Müdür, the Ritz, Paris

The Ritz Paris, Paris’in merkezinde, 1. bölgede yer alan 
bir oteldir. Place Vendôme’un sekizgen sınırına bakan 
15 numarada bulunmaktadır. Otel dünyadaki en lüks 
oteller arasında sayılmaktadır ve “Dünyanın Önde Gelen 
Otelleri”nin bir üyesidir. 

Günümüzde 159 odası bulunan otel, 1898 yılında İsviçreli otel 
işletmecisi César Ritz tarafından şef Auguste Escoffier ile birlikte 
kurulmuştur. Yeni otel, Paris’in merkezi meydanlarından birine 
bakan bir 18. yüzyıl kasaba evinin cephesini koruyarak inşa 
edilmiştir. Avrupa’da oda içinde banyoya yer verilen, her odada 
telefon ve elektrik tesisatı bulunan ilk oteller arasındadır. Aralarında 
kraliyet üyelerinin, siyasetçilerin, yazarların, film yıldızlarının ve 
şarkıcıların da yer aldığı müşterileri ile kısa sürede lüks konusunda 
ün kazanmıştır. Süitlerinden bazıları, yıllar boyunca otelde yaşayan 
Coco Chanel ve Ernest Hemingway gibi ünlü otel konuklarının 
şerefine adlandırılmıştır.

Fransız devleti tarafından Imperial adındaki otelin 
en görkemli süitine kendi çapında bir ulusal anıt 
payesi verilmiştir.

Gereksinim

The Ritz Paris, kablosuz ağ, telekomlar, aydınlatma ve ileri teknoloji 
CCTV sistemi gibi birçok konuk hizmetini destekleyebilecek bir ağ 
alt yapısına ihtiyaç duyan genel bir yenilemeden geçmekte idi. 
Seçilen çözümün aynı zamanda gelecekteki olası değişikliklerden 
önemli ölçüde etkilenmemesi ve muteber bir garanti ile 
desteklenmesi gerekiyordu.

İş Ortağı Tedariki

Otel, sistem yenileme projesinin tamamını denetleyen danışman 
OGER International ve aynı zamanda bu muazzam proje ile 

ilgili genel yüklenici olan Bouygues Construction ile yakın 
işbirliği içerisindeydi. Bouygues Construction kendi alanında 
dünya çapında bir aktördür ve 80 ülkede faaliyettedir. Ekipleri, 
kullanıcıların yaşam ve çalışma ortamının kalitesini iyileştiren 
binalar ve yapılar tasarlar, inşa eder ve işletir. 

Diğer işlerin yanı sıra altyapı çözümleri üzerine uzmanlaşmış 
bir distribütör olan CCF Distribution, uzun yıllardır faaliyet 
göstermektedir ve sadece Paris bölgesinde değil, 10 acentesi 
sayesinde Fransa’nın genelinde de çok güçlü bir mevcudiyete 
sahiptir. Bu prestijli proje için seçilmelerinin sebebi, müşteriler 
tarafından talep edilen ve beklenen doğru ürünleri ve desteği 
sunma imkanları idi. 
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Doğru Ürün

CCF, bir Excel Dağıtım ortağıdır ve neredeyse 10 yıldır Excel 
ürün yelpazesi ile büyük projelerde çalışmaktadır. The Hôtel 
Ritz’in gereksinimlerinin Excel ürün portföyü tarafından 
karşılanabilmesinden büyük memnuniyet duymuştur. Excel, 
kaliteden ödün vermeksizin tasarlanan, üretilen, desteklenen 
ve teslim edilen birinci sınıf özel performanslı uçtan uca 
altyapı çözümleri sunmaktadır. Excel yapısal kablo ürünleri, 
performansın ve Kurulum kolaylığının ön şartları oluşturduğu 
uçtan uca çözümler içermektedir. ‘Kablodan dolaba’ uyumluluk 
ve standart uyumu, güvenilirlik ve ürün bulunurluğu ilkelerine 
önem veren Excel tamamen güvenilir bir çözümdür.

Bir sistem Excel Kablo Ortağı tarafından monte edildiğinde, 
25 yıllık garanti sunulmaktadır. Excel, montajı yapılan kablo 
bağlantı sınıfına uygun endüstri performans standartlarına 
sahip 25 yıllık ürün ve uygulama uyumluluk garantisi 
sağlamaktadır. Bakır, fiber, ses ve hatta Environ raf ürün grubu 
bu garanti kapsamına dahildir.

Tasarım ve Kurulum

Binanın karakterinin ve tarihinin korunması gerekiyordu ancak 
monte edilen altyapının da müşterilerin bu tür bir tesisten 
bekleyeceği hizmetleri en iyi biçimde desteklemesi gerekiyordu. 
Otelin gereksinim duyduğu seviyede hizmet sunmak için doğru 
Excel ürünlerini seçerken bunun dikkate 
alınması gerekiyordu.

Ağ altyapısının temelini Excel Kategori 7
A
 S/FTP kabloların 

hem tek hem çift versiyonları oluşturmuştur. Bu kablolar, 
ISO, CENELEC ve TIA standartlarına uygun olarak ve hatta 
bu standartları aşacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Bu, standartlar dahilinde açıklanan ve tavsiye edilen tüm 
uygulamaları destekleyerek FA Sınıfı bağlantı ve kanal 
performansı sunmaktadır. Kablolar, ayrıca ETL onaylıdır.

Kategori 7
A
 kablo, cihazları PoE (Ethernet üzerinden Güç) ile 

çalıştırırken kategori 6 veya 6
A
 sisteme kıyasla performans 

seviyelerini artırmıştır. Bu, her noktada WiFi erişimi gereksinimi 
ve uygulanacak CCTV sistemi dikkate alınırken Excel kabloları 
otel için mükemmel bir seçenek haline getirmiştir. Excel OM3 
50/125μm sıkı tamponlu optik fiber kablolar özellikle dahili 
ve harici uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu kompakt ve hafif 
kablolar son derece esnek olup, kurulumu hızlı ve kolaydır.

Excel Kategori 6
A
 düşük profilli ekranlı keystone jaklar, Excel 

keystone jak bağlantı panel iskeletlerine monte edildi. Bu düşük 
profilli jaklar, boyutları küçültülmüş aletsiz RJ45 uçlu bir prizdir. 

Küçük boyut, bu jak standart derinlikteki bir destek kutusuna 
monte edildiğinde çoklu kablo giriş yönünün yerleştirilmesini 
sağlamaktadır. Bu, çıkıştaki düz panjurlar ve keystone jaklarda 
kullanılan daha yaygın açılı panjurlar da dahil olmak üzere çok 
sayıda montaj seçeneği sunmaktadır. Priz, IDC sonlandırma 
noktalarını göstermek için arka kısımda kelebek şeklinde açılan 
yüksek kaliteli basınçlı çinko döküm yuvaya yerleştirilmiştir.

Tüm ekipmanları yerleştirmek için Excel Environ ER Raflar tercih 
edilmiştir. Her biri havalandırmalı tel örgülü ön kapaklara sahip 
kırk adet siyah 42U 800 x 800 raf kullanılmıştır. Excel ER raf, raflar 
arası bağlantıyı kolaylaştırdığı için, rafların bir çözüm olarak son 
derece verimli bir şekilde işlev görmesini sağlayan gelişmiş bir 
dikey yönetime sahiptir.

CCF bu projede kullanılan Excel ürünlerinin stokunu 
tutmuştur ve ürünleri doğrudan Nanterre’de bulunan dağıtım 
merkezlerinden sevk etmiştir. Dağıtım merkezinin konumu, 
herhangi bir engel ve gecikme yaşamaksızın gerektiğinde, 
gerektiği şekilde teslimat yapılmasına imkan tanımıştır.

Sonuç

The Ritz Paris dört yıllık, milyonlarca dolara mal olan 
büyük bir yenileme sonrasında 6 Haziran 2016 tarihinde 
yeniden açılmıştır. Otel bünyesinde, personelin sunulan 
çeşitli hizmetlere herhangi bir yerde herhangi bir cihaz 
üzerinden erişim sağlamasına imkan tanıyan bir otelcilik 
teknolojisi platformu da uygulanmıştır. Bütün bu ek 
hizmetler otelin tamamı monte edilen Excel altyapı 
çözümü üzerinden desteklenen birinci sınıf müşteri 
hizmetlerini tutarlı bir şekilde sunabilmesine katkıda 
bulunmuştur.


