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SistemIK
ile Geçişler VIP

Turn

Turnikeli Geçiş Sistemleri
Geçiş Kontrol Sistemlerinin en yaygın çeşidi olan Turnike
Sistemleri giriş çıkışların kontrol edilmesi ve yetkilendirilmesinin
önemsendiği durumlarda ve mekanlarda uygulanan sistemlerdir.

TURNİKE

GEÇİŞ

SİSTEMLERİ

günümüz

geçiş

1

Tripod Turnik

Tripod Turnike
dış ortamlar iç
hizasında 3 koll

kontrol

sistemlerinin önemli ekipmanlarından biridir. Turnike sistemlerine
genel olarak turnikeli geçiş sistemleri denilmektedir. Herhangi bir
binaya veya alana giriş-çıkışları düzenlemek ve sınırlandırmak için
kullanılırlar. İç ve dış ortamlar için uygun modelleri mevcuttur. Daha
çok tek başına değil de bir kontrol cihazı ile birlikte kullanılırlar. Bu
cihazlar; proximity kart okuyucu, parmak izi okuyucu, yüz tanıma
cihazı, el okuma cihazı, iris tanıma cihazı vb. olmaktadır.
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nike Sistemleri Çeşitleri Nelerdir?
3

5

ke Sistemleri

Swing Gate Turnike Sistemleri

Boy Turnike Sistemleri

e Sistemleri iç ve
çin tasarlanmış bel
lu turnike modelidir.

Swing Gate Turnike Sistemleri,
Vip Turnike olarak da bilinen ve
engelli geçişlerde kullanılan estetik
görünümlü motorlu turnikelerdir.

Boy Turnike Sistemleri yüksek
güvenlik gereken yerlerde kontrollü
geçiş sağlayan turnike modelidir.
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6

urnike Sistemleri

Paralı Turnike Sistemleri

WC – Tuvalet Turnike Sistemleri

Turnike banka ve
restijli ortamlar için
ortam ürünleridir.

Paralı Turnike Sistemleri genel olarak
Bel Turnike Sistemleri olarak bilinen
turnikelerdir. Bu turnike sistemleri bel
boyu turnikelerdir.

Tuvalet Turnikeleri, umumi açık
tuvaletlere girmek için kullanılan
turnikelerdir.
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ACCESS
CONTROL
Access
geçişleri

kontrol

kontrol
altına

sistemleri,
almak

için

Aynı zamanda pdks cihazı olarak da
bilinen

bu

cihazlardan

hangisinin

kullanılmakta olan bir sistemdir. Bu

kullanılacağı tamamen sizin tercihinize

sistemler aynı zamanda geçiş kontrol

kalmış olmakla birlikte özellikle geçiş

sistemleri olarak da bilinmektedir. Access

yapılacak olan alandaki kişi sayısı, cihaz

kontrol sistemlerinde kullanabileceğiniz

türünün belirlenmesinde önemli bir rol

üç farklı cihaz türü vardır. Bu cihazlar

oynayacaktır. Access kontrol sistemlerini

yüz tanıma cihazı, parmak izi cihazı

farklı pek çok alanda tercih edebilirsiniz.

ve

kartlı

geçiş

kontrol

cihazıdır.
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Access kontrol sistemlerinde en çok kartlı cihazlar tercih edilmektedir. Bunun
sebebi, geçişlerin kartlı sistemler ile çok kolay olarak takip edilebilmesidir. Parmak izi ve yüz
tanıma cihazları da geçiş kontrolü için tercih ediliyor olsa da genellikle bu cihazlar diğer takip
yazılımları ile daha sık olarak kullanılmaktadır. Access kontrol sistemlerinde kullanılacak olan
kartlı cihazların 4 farklı modeli bulunmaktadır. Standalone Access kontrol cihazları, offline
Access kontrol cihazı, online Access kontrol cihazı ve panelli Access kontrol cihazı. Standalone
Access kontrol cihazları, çalışmalarına bilgisayarlardan bağımsız olarak devam etmekte olan
cihazlardır. Bu cihazlara kart tanımlaması yapmadan önce master kart okutulması gerekir.
Access kontrol sistemlerinde kilitler ile bir arada kullanılmaktadır. Kullanımları çok
basit olup Access kontrol için şifreli olan modelleri de bulunmaktadır. Online Access kontrol
cihazları ise çalışmaları sırasında bilgisayarların açık olmasına ihtiyaç duyan cihazlardır. Offline
Access kontrol cihazları, çalışmaları sırasında bilgisayarın açık olmasına gerek duymazlar. Bu
cihazların kendileri bir panel görevi gördükleri için çalışırken panele de ihtiyaç duymazlar.
Kullanımları ve kurumları oldukça basittir. Günümüzde farklı pek çok alanda tercih edilebilirler.
Panelli Access kontrol cihazları ise çalışmaları sırasında panele ihtiyaç duyarlar.
Panelin içerisinde tüm bilgiler tutulmaktadır. Bu sistemlerde kullanılmakta olan
cihazlara aptal terminal adı verilmektedir ve aptal terminaller hafızalarında bilgi tutamazlar.
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KİOSK
Sistemleri
Firmamız Kiosk İmalatı , Üretimi olarak Türkiye geneline satış ve satış sonrası
hizmetler konusunda tüm ihtiyaçlarınızı zamanında karşılamaya yönelik koşulsuz müşteri
memnuniyetini ana ilke edinmiştir.

Kiosk sistemleri, kabin içine gizlenmis bir bilgisayar, dokunmatik bir ekrandan
oluşan, tanıtım, reklam, bilgilendirme, yönlendirme amaçlı kullanılan yüzyılın en
gelişmiş interaktif tanıtım araçlarıdır. İç mekan ve dış mekan için farklı olarak
tasarlanan kiosk larda degişik renk ve modellerde tasarımlar mevcuttur. iç mekan
kiosk larında daha çok etkileyici ve şık bir tasarım üzerinde durulurken, dış mekan
kiosk larında özellikle dayanıklılık ve basit işlevsellik üzerinde durulmaktadır.

EN ÇOK KULLANILDIĞI ALANLAR

· Internet cafeler

· Sinema, tiyatro, stat gişe ve fuayeleri

· Belediye, konsolosluk, elçilik binaları

· Alışveriş merkezleri, hipermarketler

· Havaalanları, otogar ve marinalar

· Fuar, seminer ve kongre merkezleri

· Saray, milli park, tarihi ve turistik yöreler

· Şehir merkezleri, otobüs durakları, metro,

Üniversite ve diğer öğretim kurumları

tren istasyonları,

· Hastaneler

· Showroomlar

· Restoranlar

www.sistemik.com.tr
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Otomatik Bariyer
Sistemleri
Bariyer sistemleri, her tip istenmeyen ve kontrolsüz girişlerin önüne geçmek ya da
giriş ve çıkışların kontrol altında olması için en hızlı ve etkili çözümdür. Araç girişi istenmeyen
alanlarda ve bu girişlerin kontrol altında tutulması için bariyer sistemleri kullanarak bunu
engellemek hem can hem de mal güvenliği adına son derece önemli bir konudur. Suikast,
terör saldırıları riski bulunan alanlarda ve araç giriş çıkışlarının olması istenmeyen yerlerde
azami güvenlik oluşturmak amacı ile üretimini yapmış olduğumuz yerden çıkan mantar
bariyer sistemleri, suikast kapanları vb. güvenlik sistemleri için bilgi alabilirsiniz.

Plaka Tanıma
Sistemleri
Bir

görüntü

işleme

teknolojisi

ürünü olan plaka tanıma sistemi plaka
karakterlerini

tanımlayan,

tanımlanan

karakterleri

yedekleyebilen,

plakası

okunan araçların bilgilerini sorgulayıp
tanımlayabilen bir sistemdir. Plaka tanıma
sisteminin fiyatı, esnek yazılım ve yüksek
başarı oranları ile değerlendirilmelidir.

•

Araç

giriş

edebilmek

ve
için

çıkışları
özellikle

kontrol
orta

yoğunlukta araç trafiğine sahip olan
kapalı ve açık otopark uygulamaları,
site girişleri, iş yeri, fabrika giriş
çıkışları için kullanılabilir. Detaylar
için bilgi alabilirsiniz.

Otoparklarda yaşanan park yeri problemleri ve bariyer kontrolü için harcanan
gereksiz iş gücü, plakaları otomatik olarak tanıyan ve yalnızca izin verilmis
plakalara bariyeri açan, kameralı otopark plaka tanıma sistemine geçişe neden
olmustur.
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Bekçi Tur
Sistemleri
Firmanıza ait ister bina içi kapalı
alanlarda, isterse geniş çaplı açık alanlarda
güvenlik personelinin devriye kontrollerini
denetlemeye ve raporlamaya yönelik cihaz
çözümlerimizdir. Peki; gerçekten güvenlik
görevliniz belirlediğiniz noktaları düzenli
olarak dolaşıyor mu ? Emin değilseniz,
risktesiniz!

•

Belli Periyotlarda Kontrol Edilmesi
Gereken, Devriyeye Çıkılmasına
Ihtiyaç Duyulan Her Yerde
Kullanılan, Bir Çok Farklı Amaca Ve
Kullanıma Hizmet Eden, Hızlı, El
Tipi, Kurulumu Ve Kullanımı Kolay
Bir Takip Sistemi Sağlanır.

Kamera
Sistemleri
Güvenlik

kamera

sistemleri;

işletmelerde üretimin denetim ve kontrolü,
iç, dış ve çevre güvenliğinin sağlanması
için kullanılan görüntüleme sistemleridir.
Güvenlik kamerası sistemlerine dahil edilebilecek uyumlu güvenlik kamerası ürünleri ile
kamera sistemi işlevsel hale getirilebilmektedir. Kameralarda kullanılan lensler, uzak yerlerin
izlenmesine kaliteyi arttırabilmesinin yanında geniş bir alanı izleme imkanı da sunabilmektedir.
Kullanılan güvenlik kameralarında dahili ya da sonradan eklenebilecek mikrofon aracılığıyla
görüntünün yanında ses kaydı da yapılabilmektedir. Bu işlevlerle birlikte güvenlik kamerası
sistemlerinin özellikleri değişiklik gösterebildiğinden keşif ve projelendirme aşaması önem
taşımaktadır.
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Hemşire Çağrı

Sistemleri

Hemşire Çağrı sistemi hastaların
hasta odaları, tuvalet, banyo gibi yerlerden
ihtiyaç duyduklarında hemşirelere veya
sağlık personellerine hızlı bir şekilde
ulaşmalarının

sağlanması

ve

hizmet

kalitelerinin arttırılmasıdır.

•

Hasta-Personel ya da personeldiğer

personeller

arasında

geçen konuşmaların ses kayıtları
sistemde kayıt altında

tutulur,

gerekli durumlarda yetkililer bu ses
kayıtlarına ulaşılabilir.

Ürün ailesi içerisinde sesli iletişim platformları kapsamında üretilmiş olup, amaç
olarak hastalar ile olan iletişimi yüksek düzeyde tutarak hemşirelik hizmetlerinde kontrol
kolaylığı sağlamayı hedeflemiştir. Ürünler ile hasta-hemşire arasında sesli konuşma olanağı
sağlanacağı gibi, sistemin donanımı olan sesli hasta elseti üzerinden tv ses açıp kapama ve
kanal geçişleri, oda içerisinde aydınlatmaların kontrolü, uygun mekanizmalı perdeleri açıp
kapama gibi işlemlerinin yönetimi ve kontrolü sağlanabilmektedir.
Sistemin hastane bünyesinde kullanılan HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile
entegrasyonu son derece kolaydır. Bu entegrasyon hastane yönetimine raporlamalarda ve
servis kalitesinin yükseltilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca bu entegrasyon sayesinde çağrı
yapan hastanın kritik bilgileri de ilgili personele gönderilebilmektedir.

Hemşire çağrı sistemleri; hastanelerin belli alanlarına yerleştirilmiş olan
ekipmanlar sayesinde acil durumlarda müdahale yapılabilmesi için hemşirelere
çağrı yapılabilmesini sağlayan otomasyon sistemleridir. Son yıllarda teknolojinin
gelişmesi ile sağlık sektörü de her geçen gün daha da ileriye gitmektedir.
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X-Ray
Dedektör
Geçiş
Sistemleri

X-ray cihazları, kolay bir kullanıma sahiptir. İnsan
sağlığına zararlı herhangi bir durumun oluşmaması
için yüksek güvenlikli ve testlerden geçmiş cihazlar
kullanılır. Geçişi sağlanan eşyaların görüntülerini
dahili veri depolamasına kaydeder. X-ray bagaj
tarama dedektörleri, x ışını ünitesinden geçişi yapılan
eşyanın çift yönlü olarak taranmasını sağlar.

Bu

amaçla

kullanılan

bir

cihazda dikkat edilmesi gereken ilk konu
cihazın hatalı alarm vermemesidir. Bir
başka deyişle, kişinin üzerinde metal
yokken cihazın alarm vermesi veya
üzerinde bulunan tehlikeli bir metal
objenin algılanmaması hata olarak
kabul edilir ve dikkat edilmesi gereken
hususların ilki budur.

www.sistemik.com.tr
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Sipariş Stok
Kontrol
Sistemleri
Barkod

sistemleri,

bilgileri

bir sisteme basit ve ivedi bir şekilde
girilmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.
Barkod sistemleri, genellikle doğru ve hızlı
bilgiye gerek duyulan sektörlerde kullanılır.
Barkod sistemlerinde, barkod okuyucu,
taşınır veri bankaları ve barkod yazıcıları
kullanılmaktadır.

•

Mağaza, Market, SüperMarket,
Depo, Şarküteri, Bujiteri, Kozmetik,
Hırdavat-Nalbur, Pastane, Manav,
Kasap, Otel, Petshop, Kuruyemiş,
Büfe

Küçük ve büyük işletmelerin olmazsa olmazı barkod sistemi firmanızdaki bütün
stok giriş çıkışlarını, fatura, stok, cari, muhasebe, irsaliye ve diğer envanter bilgilerini takip
edebileceğiniz, firmanızdaki kaçak durumları engelleyebileceğiniz bir sistemdir. Birden çok
şubeyi tek bilgisayardan yönetebilir, giriş çıkışlarınızı takip eder, geniş rapor seçeneklerini pdf,
html, jpg formatında alabilirsiniz. Depo Sistemlerinde Demirbaş Takip, Ürün Takip, Barkodlu
Takip, Patron Raporları, Envanter Takip, Geniş Raporlama ile depolar artık kontrol altında
olacak Birden çok Depo ve Şubeler birbiriyle entegre şekilde çalışabilmektedir.
Market ve Mağazalar nar örneği küçücük kabuğunun içinde çok geniş Mahsul
stoğunun yer aldığı işletmelerdir. Bir barkod, 95 parçadan oluşur; değişken kalınlıkta bazı
siyah beyaz çizgiler içerir. Bir tarama cihazı, tarayarak barkodu okumak amacıyla bir tür lazer
kullanır. Öncelikle tarama başlığı, LED veya lazer ışığını barkoda yansıtır. Işık, barkoddan geri
yansır. Barkodun beyaz alanları ışığı fazla yansıtır; siyah alanlar ise az yansıtır. Bir barkod
okuma cihazı, satırları soldan sağa doğru okur.
Barkod yazılımı son derece basit ve pragmatik bir sistemdir. Temel olarak herhangi
bir unsur veya öge içinde benzersiz bir numara verilir, daha sonra bu numaranın
okunabilmesi için ilgili cismin üzerine yazılır.
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PDKS
Sistemleri
İşletmelerde, şantiyelerde, fabrikalarda firmaların çalışma politikalarına göre
personelin normal mesai, fazla mesai, eksik çalışma gibi puantaj parametrelerini hesaplayan
otomasyon sistemine kısaca pdks adını veriyoruz. Bu otomasyon sisteminin ana elemanı
pdks yazılımıdır.Yardımcı geçiş kontrol sistemi elemanları ise personel devam takip sistemi
cihazları yani giriş-çıkış terminalleridir.
PDKS – Personel Devam Kontrol Sistemi işlevlerinin web arayüzünde çalışması
esasına dayanan sistem özellikle personel hareketlerinin lokasyon ve platform bağımsız takip
etmek isteyen firmaların tercihi olmaktadır.
Doğru donanımların seçilmesi doğru yazılım senaryoların oluşturulması sistemlerin
amacına uygun sonuçlar çıkarmasında önemli etkiye sahiptir.Bu noktada firmamız sahip
olduğu bilgi ve tecrübelerini web platformuna taşıyarak bu konuda çözüm arayışındaki
firmalara danışmanlık sunmaktadır. Sadece yazılım ya da donanım satmak değil iş sürecini
birlikte yüklenmek ve devam ettirmek mantığı ile çalışmaktayız. PDKS kısaltmasının ingilizcesi
ise Personnel Attendance Control System şeklindedir. Personel takip sistemi ne kadar kolay
kullanıma sahipse o kadar hızlı şekilde personel bilgilerine ulaşılabilir.
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Yemekhane
Sistemleri
Sistem zaman ve mekan bağımsız
çalışmakta kullanıcı dilediği zaman internet
bağlantısı olan her noktada yemek siparişini
verebilmektedir.
Böylelikle belli zamanlar arasında
satış yapılması ya da buna bağlı kıstaslar
ortadan kalkmakta, satış noktalarındaki
beklemeler azaltılmaktadır.

•

Tarih ve öğün belirli (rezervasyonlurandevulu) kredi satış sisteminin en
önemli avantajı kurumlara planlama
yapma olanağı tanımasıdır. Tarih,
öğün ve yemekhane bazlı çıkacak
olan yemek adetleri net olarak
raporlanabilir.

Kurumların üstlendiği yemek üretiminin ve buna bağlı yemek hizmetinin en temel
sorunu doğru planlama yapabilmek noktasında ortaya çıkar. Doğru planlama eksikliği iki
şekilde kendini gösterir. Ortaya çıkan bu iki durum hizmetten yararlanan kişi sayısı arttıkça
etikleri daha da artan sonuçlar doğurur. Örneğin günde 1000 yemek üreten bir yemekhanede
100-150 kişinin herhangi bir öğünde yemek almaması ile çıkan israfın boyutları kişi sayısı
arttıkça büyüyecektir.
Sistem, yemekhaneden faydalanacak kullanıcıların alacakları öğün ve tarihleri sisteme
önceden bildirmeleri esasına dayanır. Kurumun belirleyeceği kurallar çerçevesinde örneğin
her hafta bir sonraki haftanın öğün ve tarih bilgisi sisteme bildirilmelidir. Kullanıcı bu seçimini
yaparken hangi tarihte hangi öğünü alacağını istediği gibi seçebilir. Kullanıcı belirlediği gün
ve öğünde yani rezervasyon yaptığı tarih ve öğünde bu hakkını kullanmaz ise yemek hakkı
kaybolur.
Kullanıcılar açısından önceden tarih ve öğün belirlemek zor gibi görünse de gelişen
teknolojik imkânlar bu zorluğu ortadan kaldırmaktadır. Sistemin cep telefonu
uyumlu web modülü ile kullanıcılar rahatlıkla bulundukları noktadan rezervasyonları
yapabilirler.
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Mola Takip
Sistemleri
Üretim alanı belirlenmiş olan işletmelerde, çalışan personelin üretim alanı dışında
geçirdiği sürelerin hesaplanması için kullanılan sistemdir. Öncelikle yazılıma vardiya bazında
mola süreleri kayıt edilir. Hangi zaman diliminde ne kadar mola yapılabileceği tanımlanır.
Sonrasında sistem personellerin giriş çıkış hareketlerini değerleyerek, üretim alanı dışında
geçirilen mola sürelerini hesaplar ve hem mola hem de gün bazında toplam mola süresi aşım
zamanlarını ve kişilerini raporlar.

Wc takip sisteminde çalışana sağlanan mola
saatleri dışında ne kadar süre kullanıldığı ve bu
kullanılan süre hesaplanabilir ve gerekli raporlar
oluşturulabilmektedir.

Geçiş Kontrol
Sistemleri
Çalışan ve ziyaretçi trafiğinin sağlıklı kontrolü, işyerindeki belirli bölgelere giriş-çıkışın
kısıtlanması, kişilerin giriş yapmaya uygunluğunu belirleyen ölçütlerin geçiş sistemleri
tarafından tanınması, tüm giriş çıkışların tek noktadan takip edilebilmesi, geçiş kontrol
sistemlerinde sağladığımız güvenliğin alt açılımlarından birkaçıdır.
Akıllı yönetim araçları olarak ise bu sistemler, özellikle insan kaynakları için büyük bir
destek görevi görmektedir. Kurduğumuz sistemlerle, kurumların insan kaynakları birimleri,
elemanların giriş-çıkış kartını anında hazır edebilir. PDKS sistemiyle yaptığımız entegrasyon
sayesinde, elemanların giriş-çıkış saatlerini kolayca izleyebilir. Maaş çizelgeleri en güncel
bilgilerle ve verimli bir süreçte düzenlenebilir.

www.sistemik.com.tr
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Mezarlık Takip
Sistemleri
Belediye

sınırları

dahilindeki

mezar yerlerinin ve bu mezarlıklarda yatan
mevtaların kayıtlarının sorgulanabilir. Mezar
yerlerinin fotoğraflarının görüntülenebildiği
ve mezar kapısından mezar yerine kadarki en
kısa yolu gösteren bir uygulamadır.

•

Belediye sınırları dahilindeki mezar
yerlerinin, gömülü olan mevtaların
sorgusu ile kullanıcılar sevdiklerinin
gömülü olduğu mezarları bulabilir
ve mezar yerine giden en kısa yolu
sorgulayabilir.

Uygulamanın sahip olduğu duyarlı ve modern tasarım ile kurumunuza özel tema
uygulaması yapılarak, vatandaşların sunulan hizmete aynı arayüzlerle erişmesi sağlanabilir.
Uygulama, kurumunuzun sahip olduğu mekansal ve sözel verileri kapsayacak şekilde
genişletilebilir veya daraltılabilir entegrasyon özelliklerine sahiptir. Uygulama üzerinde,
hem mevtaların vatandaşlık bilgilerinden hem de gömülü oldukları ada-parsel bilgilerinden
sorgulama yapılabilir. Açılan bilgi kartında mezara ait fotoğraf bilgisi görüntülenebildiği gibi
dua okuma özelliği de bulunmaktadır. Çok sayıda mevtanın gömülü olduğu mezarlıklarda
aranılan mezarı bulmak zor olabilmektedir. Bu yüzden mezarlık girişlerindeki kiosklarda açılan
uygulama ile aranılan mezara giden en kısa yol her girişten ayrı ayrı olarak gösterilebilir ve
kullanıcılara bir çıktı verilebilir. Kiosklardaki dokunmatik ekranlara uyumlu arayüzü sayesinde
hiçbir ek düzenlemeye ihtiyaç duymadan çalıştırılabilir.

Binlerce mevtanın gömülü olduğu mezarlıklarda aranılan mezarın konumunun ve
bilgilerinin sorgulanmasını sağlamaktadır. Dolu ve boş mezarların harita üzerinde
görüntülenmesi sağlanmaktadır.
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