
GÜVENLİK 
ÇÖZÜMÜ 
 



Güvelik sektöründe yaşanan sorunları, aksaklıkları dinledik ve
sektörünüzdeki işleyiş modellerini analiz ettik. 

 
Personel kaynaklı sorunları en aza indirmek, TOM maliyetini

önlemek ve operasyonlarınızı kolaylaştırmak için  
Güvenlik Çözümü'nü geliştirdik. 

 
Uzun vadeli maliyet hesaplarımız sonrası "güvenlik sektörü" için

maksimum fayda sağlayan ve sürdürülebilir bir yazılım hazırladık.
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Güvenlik personelinin kendi cep telefonuyla tur kontrolünü
yapması yeterli. Cep telefonunda topladıkları veriler, kendi

sisteminizde birleşir. Otomatik olarak online raporlar oluşur.
Böylelikle, rapor hazırlamak ve sunmak için gereken ek

personel ve kaynak giderinin önüne geçilir.  
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Mevcut sistemlerde raporlama için
güvenlik sağlanan bölgedeki bilgisayara,
TOM cihazını USB ile bağlamak gerekiyor.
Raporları almak içinse uzaktan erişim ve
yerinde ziyaret lazım. Çözümümüz, bu iş
yükünü ortadan kaldırarak zamandan ve

maliyetten tasarruf sağlar.  
 

Online rapor, hiçbir ekipman
gerektirmeden sadece cep telefonundan

gelen verilerle oluştuğu için personele
düşen iş yükü azalır ve bununla birlikte
günlük rapor göndermeyi unutması gibi

sorunlar da ortadan kalkar.   

Böylece hem personelinizden alacağınız, hem de site
yönetimine sunacağınız raporları tek noktadan online

alabilirsiniz. Üstelik;  ekipman satın alma, yenileme,
arızalanma, güncelleme gibi sorunlarla da uğraşmazsınız. 

Online raporlar sayesinde hizmet
verdiğiniz site yönetimine

sunacağınız raporlar otomatik
oluşur. Ek bir zaman harcamanıza

ve donanıma gerek kalmaz. 
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Güvenilir Kontrol Sağlayın 

Değiştirilemez Veriler 

Çözümümüz, konum ve zaman
bilgisine müdahale edilemez ve
kandırılamaz şekilde tasarlanmıştır.
Böylelikle kontrollerin konum,
zaman bilgileri ve kontrolü kimin
yaptığı konuları kesinlik kazanır.  

Güvenilir Kayıtlar

Kontrollere fotoğraf, video ve ses
kaydı eklenebilir. Örneğin, kapı
kilidinin sağlam olduğu bilgisi
belgelenebilir. Böylelikle alınan
kayıtlara güvenebilirsiniz. 
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Hatalı park, kırık cam, çevre düzeni gibi
güvenlik harici sorunların tespitini ve

raporlanmasını sağlar. Fotoğraf ve video
gibi verilerle destekler. 

 

Fotoğraf / video ile otomatik olarak veri
girişi yapıldığından, kayıt tutanaklarının
yarattığı bürokrasiyi ve zaman kaybını

azaltılır. 

Böylelikle site sakinlerine
doğrudan fayda sağlayacak bir

değer yaratırsınız.   

Özel paketlerle, site sakinleri de mobil
olarak site içerisinde güvenlik ve çevre
sorunları gibi konularda kayıt girebilir. 
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Hizmet Verin



TOM ile tur kontrolü yapılmak istendiğinde, fiziksel şartlardan
dolayı istenilen her noktaya ulaşılamıyor. 

Çözümümüzle, mekanları önceden işaretlemenize ve ek donanım
maliyetine gerek kalmaz, herhangi bir fiziksel sınırlama olmadan
dilediğiniz kadar kontrol noktası belirleyebilirsiniz. Bu sayede
operasyonlar daha kolay ilerler. 

4Dilediğiniz Yer Kontrol
Noktanız Olsun



TOM maliyetini önler. 
 
Günlük veri aktarma, rapor hazırlama, rapor alma gibi
operasyonlardan doğan zaman kaybını engeller. 
 
Operasyonlara kolaylık kazandırır. 
 
Arıza, sorunlar ve destek için oluşan zaman kaybını
ortadan kaldırır. 
 
Ek bilgisayar sistemi gerektirmez, tek noktadan tüm
müşterilerinize hizmet vermenizi sağlar. 

Personel maliyetinizin

sadece                   ’ü  %3
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