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Yeni bir eğlence parkı deneyimi
100 kilometre kareyi aşan bir alanı kaplayan ve yılda milyonlarca ziyaretçi kabul eden Walt Disney World Resort, geniş ölçekli olarak eğlence 
anlayışını tam anlamıyla değiştiren bir yer. 14 dönümlük Star Wars: Galaxy's Edge, Disney Parklarının tarihindeki en geniş, tek temalı park uzantısı 
ve şirketin misafirlerine yeni bir eğlence parkı deneyimi sunma çalışmaları kapsamında en sürükleyici ve en bağlantılı alanı.
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Sizin gittiğiniz yere gelen bir ağ
Kendinizi geniş alanda, Batuu gezegeninin ayrıntılarına ya da Disney World Resort'taki herhangi bir yerdeki detaylara kaptırdığınız esnada 
misafir ağına erişmek için oturum açmakla uğraşmak düşünmek isteyeceğiniz son şeydir. HPE, her yerde misafirlerle birlikte hareket eden 
sorunsuz bir bağlanabilirlik sunmak üzere Disney ile birlikte çalışıyor. İster Epcot'tan Büyülü Krallık Parkı'na, ister Lagoon Su Parkı'na ya da 
Disney Springs'deki restoranlardan birine geçişte olsun, tüm misafirlere güvenli ve tutarlı kapsam deneyimi sunulmaktadır.

"HPE, Star Wars: Galaxy's Edge'i bugüne denk inşa ettiğimiz en bağlantılı alan 
kılmamıza yardımcı oldu."

Tilak Mandadi, Disney Parkları, Deneyimleri ve Ürünleri İdari Başkan Yardımcısı ve Küresel Teknoloji Sorumlusu
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Çok, çok uzak bir galakside yüksek performanslı Wi-Fi
Aruba Edge Services Platform (ESP), parka ekosistem iş ortakları ile kolaylıkla entegre edilen ve tüm park ve otel alanları için tek bir yönetim 
ve yapılandırma noktası sağlayan açık bir ağ çözümü sunmaktadır. Aruba User Experience Insight (UXI) olay algılaması ile makine öğrenimi, 
ekibin sorunları tespit etmesine ve daha hızlı bir biçimde çözmesine yardımcı oluyor; bu da kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini sağlıyor. Son 
kullanıcı için, bu, altta yatan teknoloji ile etkileşime girme ihtiyacı olmadan, daha derin seviyede etkileşim anlamına gelir. Yüksek performanslı 
Wi-Fi ile misafirler, Play Disney Parks uygulaması ile Batuu'da İlk Düzen mesajlarına engel olurken veya Aurabesh çevirisi yaparken dahi 
sorunsuz, güvenli ve bağlantılı bir deneyimin keyfini çıkarır. Disney Parkları, Deneyimleri ve Ürünleri İdari Başkan Yardımcısı ve Küresel 
Teknoloji Sorumlusu Tilak Mandadi "Hayal mühendislerimizin de söylediği gibi, bir gezegen inşa etmek için bir köy dolusu insan gerekir" diyor 
ve ekliyor: "HPE, Star Wars: Galaxy's Edge'i bugüne denk inşa ettiğimiz en bağlantılı alan kılmamıza yardımcı oldu."
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Walt Disney World Resort Star Wars:
Galaxy's Edge'de Deneyimleri Birbirine Bağlamak
İşiniz kocaman dünyalar oluşturmak olduğunda, ayrıntı konusunda oldukça iyileşiyorsunuz. Ve bunu kimse Disney Parkları, 
Deneyimleri ve Ürünlerinden daha iyi yapamıyor. Disney'in Hayal Mühendisleri çok, çok uzak bir galaksiyi Walt Disney World 
Resort'a getirmeye karar verdiklerinde, kafalarında canlandırdıkları, o güne dek inşa ettikleri en sürükleyici ve bağlantılı yapıydı. 
Tam da bu nedenle, Disney, misafirleri için sorunsuz, yüksek performanslı bir ağ oluşturmak üzere HPE ve bir Hewlett Packard 
Enterprise şirketi olan Aruba ile birlikte çalıştı. Walt Disney World Star Wars: Galaxy's Edge'e hoş geldiniz.
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