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 F�rmamız, 2009 yılında güvenl�k teknoloj�ler�, zayıf akım s�stemler�, satış, serv�s ve proje taahhüt 
konularında faal�yet göstermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. En son teknoloj�k ürünler �le sektör 
tecrübes�n� b�rleşt�rerek % 100 müşter� memnun�yet� hedefi �le yola çıkmış olup, n�tel�kl� ve güçlü 
ekonom�k yapısı �le yurt �ç�nde ve yurt dışında faal�yet göstermekted�r.

 Zaman �çer�s�nde h�zmet ağını gen�şletm�ş hem üret�m hem de serv�s ağı sayes�nde Türk�ye 
genel�nde hatırı sayılır b�r kanal yapısına sah�p olmuştur.

 Günümüz teknoloj�ler�ne yön veren, akt�f ve hızlı gel�şen s�stemlerde öncülük ederek b�r çok 
şeh�rde akıllı s�stemler konumlandırmıştır. Akıllı Trafik S�stemler�, Kent Güvenl�k S�stemler� ve yüzlerce 
�şletmeden oluşan Alarm Yönet�m s�stemler� bunların başında gelmekted�r.

 Grup ş�rketler�n�n s�stem, ar-ge ve yazılım desteğ� firmamızın her geçen gün büyümes�ne ve 
esnekl�ğ�ne güç katmaktadır.

 F�rmamız, uzman kadrosundak� mühend�s ve tekn�ker personel �le s�stemler� doğru h�zmet ve hızlı 
serv�s �le destekleyerek, yen� nes�l teknoloj�ler� yurt �ç� ve yurt dışında uygulamaya devam edecekt�r.
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TRAFİK SİSTEMLERİ
TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ (TEDES)
  Plaka Tanıma S�stem�
  Hız Kor�dor İhlal Tesp�t S�stem�
  D/4D Radarlı Hız İhlal Tesp�t S�stem�
  Kırmızı Işık İhlal� Tesp�t S�stem�
  Park İhlal Tesp�t S�stem�
  Ters Yön İhlal Tesp�t S�stem�
TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  D�nam�k Kavşak Kontrol S�stem� (CHAOS)
  Tünel Olay Algılama S�stem� (SPECTO)
  Trafik Anal�z S�mülasyonu (SIMULE)
  Araç Sayım S�stem� (VIERO)
  Hemzem�n Geç�t Güvenl�k S�stem� (HEGEUS)
  Akıllı Sürücü Destek S�stem� (ASUDE)
  Bluetooth Trafik Anal�z S�stem� (BLUESIS)
  Trafik Denetleme Merkez�

KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ
  Analog, HD-TVI, IP Kameralar
  Panarom�k PTZ'ler
  Mob�l Kayıt ve Güvenl�k Çözümler�
  V�deo İçer�k Anal�z� S�stemler� (VCA)

BİNA ve TESİS YÖNETİM SİSTEMLERİ
  Yangın ve Gaz Algılama S�stemler�
  Geç�ş Kontrol S�stemler� (Access Control)
  Hırsız Alarm S�stemler�
  Neotech Teknoloj� Haberalma Merkez�

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ
  Sunucular
  Depolama Ün�teler�
  Workstat�on
  Anahtarlama Çözümler�
KABİN VE SİSTEM ODASI ÇÖZÜMLERİ
KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ
  Kablolu S�stemler
  Kablosuz S�stemler

MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
  Trafik Denetleme S�stem Merkez� (TEDES)
  Merkez� Yönet�m Yazılımı
  Mühend�sl�k ve Serv�s H�zmetler�
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TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES)

Plaka Tanıma S�stem�
Plaka tanıma s�stem�; araçları, plaka numarası vasıtasıyla tanımlamaya yarayan b�r görüntü �şleme teknoloj�s�d�r.
•  Polnet kaydı üzer�nden araç sını�andırma ve sorgulama
•  Marka, model ve renk tanıma
•  Aranan çalıntı araç tesp�t�
•  Yol kullanım ve yoğunluk anal�z�
•  En az  %96 üzer� doğruluk �le plaka tanıma başarısı
•  Gece-gündüz ve zorlu hava şartlarında yüksek doğruluk oranında okuma
•  Yerl� malı belgel�
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TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES)

 S�stem, bel�rt�len arterler üzer�nde oluşturulan g�r�ş ve çıkış 
noktalarından geçen araçların gerçek zamanlı hızlarını yol üzer�ne 
yerleşt�r�len kameralar aracılığıyla tesp�t eder.
 Bel�rt�len hız l�m�t aşıldığı takt�rde kural �hlal� yapan araç 
fotoğra�anarak ceza� �şlem uygulanır
• S�stem bel�rl� b�r kor�dorda hız ölçümü yapab�lme yeteneğ� �le 
noktasal hız ölçüm s�stemler�nden ayrılmaktadır.
•  S�stem�n %96 oranında doğru ölçüm yapab�ld�ğ�ne da�r  akrad�te  

Hız Kor�dor İhlal Tesp�t S�stem� 

kuruluşlardan alınmış fonks�yon doğrulama raporu bulunmaktadır.

3D/4D Radarlı Hız İhlal Tesp�t S�stem�
• S�stem noktasal hız ölçümü yapıp, hız sınırını geçen araçların 
   fotoğra�arını çeker
• Sab�t ve mob�l model seçeneğ�
•  %95 oranında doğru ölçüm
• Aynı anda 8 şer�de kadar hız ölçümü
• Araç sayım 
• Kolay kal�brasyon 
• Trafik yoğunluk durum tesp�t�
• GPRS ve 3G �le �let�ş�m desteğ� 
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TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES)

Kırmızı Işık İhlal�
 Kırmızı Işık �hlal tesp�t s�stem�, s�nyal�ze kavşaklarda kırmızı ışık �hlal�nden kaynaklı kazaların engellenmes� ve 
�hlal� gerçekleşt�ren araçların tesp�t ed�lmes� amacı �le gel�şt�r�lm�ş b�r s�stemd�r.

• İhlal tesp�t �şlem�, arka yönden, aracın �hlal� gerçekleşt�rd�ğ�n� del�llend�recek belgeleyecek şek�lde ardı ardına çek�len üç 
adet fotoğra�a gerçekleşt�r�l�r.
• İhlal resm� �çer�s�nde trafik s�nyal ver�c�n�n kırmızı reng� bel�rg�n b�r şek�lde görüntülen�r.
• Her �hlal �ç�n �sten�len uzunlukta ayarlanab�l�r parametr�k �hlal v�deosu kaydı alınır.
• S�stem tarafından 24 saat kes�nt�s�z v�deo kaydı alınır.
• İhlal anının yakalanması maks�mum 20 m�l�san�yede gerçekleşt�r�l�r
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TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES)

Ters Yön İhlal Tesp�t S�stem�
 Ters Yön İhlal Tesp�t S�stem�; özell�kle g�r�lmez yol ve ters 
yön �hlal�n�n yapıldığı bölgelerde �hlal� yapan araçları tesp�t edecek 
şek�lde konumlandırılarak aracın yakın (dar açı) ve uzak (gen�ş açı) 
çek�m olmak üzere �hlaller� tesp�t eder. S�stem, metal algılama ya 
da görüntü �şleme teknoloj�s� �le plakaya bağlı algılama 
yapab�lmekted�r.
• İhlal s�stem� kontrol merkez�nde bulunan ana kontrol yazılımı 
üzer�nden kontrol eder.

• İsten�ld�ğ�nde s�stemdek� kameralara bağlanılarak �hlal tesp�t bölges� canlı olarak �zleneb�l�r.
• İhlal tesp�t� manyet�k veya sanal sensörler �le gerçekleşt�r�l�r.
• İhlal b�lg�ler� s�steme a�t ver� tabanına kayıt ed�l�r ve bel�rt�len ver� tabanı üzer�nden ver� sorgulaması yapılır.

 Park �hlal s�tem�, trafik akışının parklanma sebeb�yle etk�lend�ğ� bölgelerde, park 
�hlal� yapan araçları tesp�t ederek ceza� �şlem yapılmasına �mkan veren b�r elektron�k 
denetleme s�stem�d�r.
• S�stem kurulu olduğu yasak park alanında bel�rlenen süre üzer�nde parklanma yapan 
araçları otomat�k  olarak  tesp�t eder.
• Park �hlal tesp�t yazılımı duraklama süres�n� aşmayarak bell� b�r süre sonra alana tekrar 
park yapan araçları ayırt eder ve ceza� �şlem�n� seçenekl� olarak  sunar.

Park İhlal Tesp�t S�stem�
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TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

S�stem kavşaklardak� araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı g�b� ver�ler� kullanarak trafik ışıklarının yönet�lmes�n� 
sağlamaktadır.
CHAOS™ sayes�nde: 
• Kavşaklarda bekleyen araç yoğunluğunda azalma
 •Araç yoğunluğundak� azalmaya paralel olarak kavşaktak�  bekleme süreler�nde düşme
 • Enerj� tüket�m�nde azalma
•Kullanıcı (sürücü) tatm�n�nde artış sağlanmaktadır.

CHAOS
D�nam�k Kavşak Kontrol S�stem� 

 Tarafımızdan, TÜBİTAK TEKNOGİRİŞİM Desteğ� �le 
'Akıllı Trafik S�stem� Projes�' kapsamında üret�len CHAOS 
S�stemler� Türk�ye genel�nde en çok kurulan ve çalışmakta 
olan s�stemler olması bakımından b�z� pazar l�der� 
yapmıştır. CHAOS™ S�stem�, 2011 yılı Uluslararası 
INTERTRAFFIC Altyapı, Trafik Yönet�m�, Yol Güvenl�ğ� ve 
Park S�stemler� Fuarı kapsamında düzenlenen, Kent İç� 
Trafik Güvenl�ğ�, Toplu Ulaşım Çözümler� ve Akıllı Ulaşım 
S�stemler�'ne yönel�k proje yarışması �k�nc�l�k ödülü 
sah�b�d�r.
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Yavaş giden araç tespiti Hızlı Giden Araç Tespiti 

Geçen Araç Sayısı Yoğunluk Ölçümü Anlık Yoğunluk Bilgisi 

 Specto, tünellerdek� trafik parametreler�n�n ölçülmes�n�, saklanmasını, operatörlere sunulmasını ve tünellerde 
oluşab�lecek anormal durumlarda operatörün reaks�yon süres�n� m�n�muma �nd�rmey� amaçlayan bağımsız b�r yazılım 
platformudur.

 Gel�şt�r�len �mge tabanlı olay algılama s�stem� �le Specto, tünel �çer�s�nde duran, hızlı/yavaş g�den, kaza yapan 
araçları, yayaları ve benzer� anormal durumları algılayarak operatörlere görsel ve sesl� uyarılarla anlık olarak 
�leteb�lmekted�r.

SPECTO
Tünel Olay Algılama S�stem�
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TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

Yaya Tespiti Duran Araç Tespiti 

Şüpheli Paket Tespiti Duman Tespiti 
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TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

 VIERO Modülü, araçların görüntü tabanlı tak�b� 
sayes�nde, ortalama araç hızı b�lg�s�n� üreteb�lmekted�r. 
VIERO Modülü, �sten�ld�ğ�nde araçların yoğunluğunu 
ölçmek �ç�n de kullanılab�lmekted�r. VIERO Modül, gündüz 
ve gece koşulları �ç�n �k� farklı modda çalışan görüntü �şleme 
algor�tmaları sayes�nde her türlü aydınlanma koşulunda 
sonuç üretmekted�r.

Araç Sayım S�stem�
VIERO

SİMULE
Trafik Anal�z S�mulasyonu
 Kavşakta yapılan anal�zler�n 3 boyutlu an�masyona 
dönüştürüldüğü ve sonuçların gözleb�ld�ğ� b�r yazılımdır.
 Mult� Funct�on D�splay (MFD), b�r LCD ekran ve 
etrafında butonlardan oluşan p�lot b�lg�lend�rme ve hava aracı 
kontrol s�stem�d�r. Sayısal çağın havacılığa get�rd�ğ� en öneml� 
yen�l�klerden b�r� olan MFD’ler, hava araçlarında bulunan 
av�yon�k s�stemlerden aldıkları b�lg�ler�, sadece ekrana 
yansıtmakla kalmayıp gerekt�ğ�nde görev yönet�m 
fonks�yonlarını da yer�ne get�reb�lmekted�rler.

ASUDE
Akıllı Sürücü Destek S�stem�
S�stem sayes�nde sürücü davranışları �zlen�p raporlanıp 
kazaların ve kayıpların önlenmes� amaçlanmaktadır.
• Sürücü Uyku Durum Tesp�t�
• Şer�t Tak�b�
• Çarpışma Uyarısı
• Park Destek S�stem�
• Kör Nokta Tesp�t�
• Can-Bus ver�ler�n�n �zlenmes�
• GPS - GPRS desteğ�
• Otomat�k raporlama
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TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

TRAFİK DENETLEME MERKEZİ
 Trafik ağındak� tüm mevcut s�stemler, alt-s�stemler ve 
sensörler (d�nam�k kavşak kontrol s�stemler�, akıllı katılım 
kontrol s�stemler�, değ�şken mesaj �şaretler�, s�nyal�ze 
kavşaklar, CO2/sıcaklık/bluetooth sensörler� vb) uzaktan 
kontrol/k umanda ed� leb� lmekted�r.  Trafik  Kontrol 
Merkez�nden toplanan ver�ler �le tüm trafik ağının en etk�n 
b�ç�mde yönet�lmes� sağlamaktadır.

HEGEUS
Hemzem�n Geç�t Uyarı S�stem�

 HEGEUS, hemzem�n geç�de yaklaşmakta olan trenlere 
geç�d�n güncel durumu hakkında önceden b�lg� vererek olası 
kazaları önlemekted�r.
 HEGEUS tarafından hemzem�n geç�t üzer�nde 
bulunan yabancı c�s�m ya da canlılar tesp�t ed�lmekted�r.
 S�stem, mak�n�st kab�n�ne yerleşt�r�len el term�naller� 
aracılığıyla mak�n�ste uyarı mesajı üretmekted�r.
 HEGEUS,  sesl� ve görsel mesajla mak�n�ste anlık uyarı 
göndererek mak�n�st�n yavaşlaması �ç�n gerekl� sürey� 
tanımaktadır.

 S�stemler�m�z büyük şeh�rlerde kullanılmakta olup 
tahm�n� seyahat süreler�n�n b�lg�lend�rme ekranlarında 
göster�lmes�n� sağlamaktadır.
 Gerçek zamanlı seyahat süreler� aracılığıyla trafik 
akışını �zlemek �ç�n kullanılan bluetooth tabanlı b�r s�stemd�r. 
F�rmamızın trafik alanında elde ett�ğ� tecrübeler �le 
gel�şt�r�len BLUESIS, var olan s�stemlerle kolayca entegre 
olab�lmekte ve makro düzeyde planlama �ç�n değerl� ver�ler 
sunab�lmekted�r.

 Bluetooth Tabanlı Trafik Anal�z S�stem�
BLUESIS
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KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Analog HD-TVI ve IP Kameralar
• Gel�şmeye açık, sürdürüleb�l�r ve gen�şleyeb�len s�stemler,
• Dış ortam şartlarına uygun, dayanıklı tasarımlar,
• Değ�ş�k hızlarda ver� kodlama ve transfer olanağı,
• Ver�n�n �zlenmes�, kayded�lmes� ve değ�ş�k ortamlara aktarılması,
• Entegre ed�leb�l�r ve kolay yönet�leb�l�r yazılımlar,
• V�deo anal�t�k s�stemler� �le akt�f ver� ed�n�lmes� (obje sayma, yasak bölge v.b),
• Mult�cast yayın (çoklu yayın desteğ�),
• Görüntüler�n Intranet, İnternet ve TV g�b� sosyal medya �le paylaşımı,
• Alternat�f enerj� �le kamera s�stemler�n�n çalıştırılması.

Trafik
Kamera

S�stemler�

Kent
Güvenl�k ve

Yönet�m
S�stemler�

Kr�t�k
Tes�s

Güvenl�k 
S�stemler�

Sınır
Güvenl�k 
S�stemler�

Mob�l Araç
Kamera 

S�stemler�

Kapalı
Devre

Güvenl�k
S�stemler�
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KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Panarom�k PTZ

+ =

Hareketl� kamera ve 360 derecel�k balık gözü 
kameradan oluşan s�stem , kullanıcılara aynı anda 
tüm alan �le b�rl�kte detaylı bölgesel görüntüleme 
�mkanını sunmaktadır . 
Balık gözü kameranın gen�ş alan görüntüsü 

 Balık Gözü ve Hareketl� Kamera  Entegrasyonu

üzer�nden seç�len bölgeye hareketl� kamera odaklanır ve bölge 
�le yakın detayda �zleme sağlanır . Bu sayede , gen�ş alanlar 
üzer�nde �zleme yaparken aynı anda olası durumların hızlıca tesp�t� ve gözetlenmes� 
yapılab�l�r .
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 Toplu taşıma araçları husus� ve de zırhlı araçlar �ç�n tasarlanmış özel �zleme ve kayıt s�stemler�d�r. S�stem 
b�leşenler� kameralar, kayıt c�hazları, yazılım ve montaj ek�pmanlarından oluşmaktadır. Her b�r b�leşen hareketl� 
araçlarda kullanım prens�b� gereğ� t�treş�m ve dış ortam gerekl�l�kler�ne göre teste tab� tutulup sert�fikalandırılmıştır. 

Bazı özell�kler�;
• Uzun sürel� ve yüksek çözünürlükte kayıt
• GPS ve har�ta desteğ�
• 3G, W�-F� özell�ğ�
• Analog ve IP seçenekler�

KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Mob�l Kayıt ve Güvenl�k Çözümler�
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 Çözümümüz, termal görüntüleme kameralarıyla kullanılmak üzere özel olarak d�zayn ed�lm�ş çok güçlü b�r v�deo 
anal�t�k s�stem�d�r.
 Herhang� b�r markaya bağlı kalmaksızın, tüm analog, IP ya da termal kameralarla çalışab�lecek b�r v�deo anal�t�k 
s�stemd�r. Böylel�kle çevren�n farklı �ht�yaçlarına uygun kusursuz koruma sağlanır.
  Akıllı  V�deo Anal�t�k , p�yasadak� çevre güvenl�k s�stemler� arasında en güçlü olanlarından b�r�d�r.

İz�ns�z G�r�ş Tesp�t� Şüphel� Şahıs Tesp�t�

Sabotaj

Şüphel� Paket Tesp�t�

Obje Konum Tesp�t� Duran Araç Tesp�t�

Güneş Tarlaları

Fabr�kalar Loj�st�k F�rmaları Lüks Konutlar

Depolama
Alanları

L�manlar ve 
Petrok�mya
Tes�sler�

V�deo İçer�k Anal�z S�stemler�
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BİNA VE TESİS YÖNETİM SİSTEMLERİ

Yangın ve Gaz Algılama S�stemler�
 Yangın vakalarının �hbarı ve gerekt�ğ�nde müdahale ederek büyümes�n� engelleme amacıyla tes�s ed�lmekted�r. 
Açık ve kapalı alanlarda detektörler aracılığıyla oluşab�lecek b�r yangın durumunu algılayarak, alarm verme, kontrol ve 
haberleşme fonks�yonlarını b�rl�kte kullanacak şek�lde yapılandırılır.
 Yanıcı-katı maddeler ve dumanları, zeh�rl�, boğucu, yanıcı veya patlayıcı gazlar; yanıcı sıvılar ve buharları g�b� 
maddelerden kaynaklanan yangın, �nfilak veya zeh�rlenme g�b� tehl�kelere karşı erken uyarı ve �hbar s�stemler�n�n 
projelend�r�lmes� ve donanımı sağlanır. 

S�stemler;
• Konvans�yonel Yangın İhbar S�stemler�
• Analog Adresl� Yangın İhbar S�stemler� Ürünler
• Yangın İhbar Panel�
• Opt�k Duman Detektörü
• Sab�t Sıcaklık Detektörler�
• Isı Artış Hızı Detektörler�
• Mult�sensör Detektörler�
• Gaz(Doğalgaz/LPG) Detektörler�
• Işın T�p� Beam Detektörler�
• CO Algılama Detektörler�
• Alev Kıvılcım Detektörler�
• Exproof
• L�ne Heat Detect�on
• S�ren ve Flaşörler
• Hava Örneklemel� algılama s�stemler�
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BİNA VE TESİS YÖNETİM SİSTEMLERİ

 B�r kapıdan b�nlerce kapı kontrol eden bağımsız kart okuyucular; b�ometr�k okuyuculardan oluşan akıllı 
s�stemlerd�r. S�stem yazılım ve donanımları büyümeye açık ve benzer s�stemlerle entegre olacak şek�lde d�zayn 
ed�lmekted�r.

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
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• Kartlı Geç�ş S�stemler�

• Parmak İz� Tanıma

• Avuç İç� Tanıma

• Yüz Tanıma

• İr�s Tanıma

• Turn�keler

• Bar�yerler

• Yol Kes�c�ler



Kameralı ve Kablosuz
Hırsız Alarm S�stemler�

•  İhlal durumunda, gen�ş açılı kamera 10 san�yel�k v�deo kaydeder.
•  V�deo anında Alarm İzleme Merkez�ne veya cep telefonunuza gönder�l�r.
•  Böylece tele-operatörler veya son kullanıcılar canlı b�r şek�lde v�deoyu �zleyerek sahte alarmları ayırt eder.
•  Korunan alanın �hlal� veya gerçek tehl�ke durumunda, Alarm çalar.
•  İzleme Merkez� pol�sle �rt�bata geçer.
•  İhlal anının yakalanması maks�mum 20 m�l� san�yede gerçekleşt�r�l�r.
•  İhlal kayıtlarının res�mler�n�n yasal olarak kanıt değer� taşıması �ç�n d�j�tal �mza yöntem� �le kaydın orj�nall�ğ� garant� 
    altına  alınır.

4 YIL PİL ÖMRÜ, 10 SN’LİK ALARM VIDEOSU
KABLOSUZ MOBİL KURULUM

Neotech Teknoloj� Haber Alma Merkez�
 Alarm �zleme merkez�  Güvenl�k çember� �çer�s�ne 
alınmak �stenen  mekana monte ed�lm�ş olan Elektron�k 
güvenl�k (Alarm) s�stem� sayes�nde çeş�tl� haberleşme 
olanakları �le 24 saat kes�nt�s�z �let�ş�m kurarak s�stemden 
alınan s�nyaller� çok kısa sürede değerlend�r�r ve önceden 
bel�rlenm�ş senaryolar çerçeves�nde gerekl� b�r�mlere 
(Pol�s, jandarma, Abone, �tfa�ye vs.) b�ld�r�r.
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BİNA VE TESİS YÖNETİM SİSTEMLERİ



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

- Daha yüksek performans �ç�n �ht�yaca özel ölçekleneb�l�r yüksek 
   d�sk kapas�tes�
- Kaskad bağlantı �le kapas�te yada performans arttırımı
- Hot Swap özell�ğ�
- Redundant güç kaynağı desteğ�

- En yen� yüksek performanslı teknoloj� ürünler�
- Yüksek yoğunlukta b�lg� �şleme 
- Merkez� yönet�leb�l�r donanım ve yazılım ağ ürünler�n�n 
yönet�lmes�
- Redundant güç kaynağı desteğ�

Sunucular

Depolama Ün�teler�

VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ
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- Ölçekleneb�l�r İş İstasyonları
- Hazır Konfigürasyonlar.

İş İstasyonları



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kab�n ve S�stem Odası Çözümler�
 S�stem odası ve data (fiber, bakır) kablolamasında uçtan uca yerl� üret�m, yen�l�kç� çözümler
 Komple ver� merkezler� �ç�n yeş�l soğutma teknoloj�ler�nden FTTX ve fiber opt�k access ve transm�yon 
çözümler�ne kadar b�l�ş�m ve telekom altyapısı �ç�n teknoloj� sunan Neotech, gen�ş b�r yelpazede yen�l�kç� standart ve 
özelleşt�r�lm�ş ürünler, teknoloj�ler ve çözümler� gel�şt�r�p üret�r.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 Her türlü kurum ve kuruluşun �ht�yacı �ç�n; dış ortam noktadan noktaya gen�şband kablosuz er�ş�m, noktadan çok 
noktaya kablosuz er�ş�m altyapısı.

• İnternet serv�s sağlayıcıları ve ses operatörler� �ç�n; 
• Beled�yeye a�t tüm b�r�mler�n b�rb�r� �le bağlantısı �ç�n; 
• Beled�yeler�n halka açık, trafiğe kapalı cadde ve sokakları �le park ve bahçeler�nde 'Sokakta İnternet' er�ş�m� �ç�n; 
• Su İşletmeler�, su toplama noktaları ve dağıtım şebekeler� ve aboneler �ç�n; 
• Petrol ve Gaz İşletmeler� �ç�n; 
• Tren, Hızlı Tren, Metro ve Tünel �ç�n Mob�l Kablosuz altyapı, tren vagonlarının �ç� ve her b�r �stasyon �ç�n; 
• Otobüs ve Metrobüs güzergahı �ç�n; 
• Emn�yet, Jandarma ve Sınır Güvenl�ğ� �ç�n; 
• Beled�ye ve Emn�yet'�n Trafik İhlaller�n�n tesp�t� ve önlenmes� �ç�n 
• Noktadan çok Noktaya Mob�l Kablosuz altyapı, Noktadan Noktaya ded�cated gen�şband IP Backhaul, Emn�yet araçları 
�ç�n Mob�l ve Sab�t WIMAX altyapısı.

Kablolu Kablosuz İlet�ş�m Alt Yapısı
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Network Kamera

NVR
CMS Yazılımı

V�deo Server

+
-

192.168.0.42
port 13

192.168.0.45
port 13

192.168.0.47
port 13

192.168.0.52
port 11

192.168.0.42
port 13

192.168.0.41

192.168.0.55
port 13

192.168.0.56
port 13

192.168.0.38
port 12

192.168.0.58
port 14

192.168.0.60
port 13

192.168.0.62
port 14

192.168.0.69
port 13

Sw�tch Ipcam & Encoder NVR PC CMS

C�haz L�stes�

Normal Grup

Tümü

AW-GEV-264A
192.168.0.41

AW-GEV-264A
192.168.0.42

DP-2CD2864F-E
192.168.0.47

DP-2CD2864F-E
192.168.0.45

DP-2CD2864F-E
192.168.0.52

DP-22CD294F-IS
192.168.0.58

DP-12CD1132-FIS
192.168.0.60

Scroll tuşuna basarak 
yönlend�rme yapab�l�rs�n�z 

Dünyada �lk kamera kontrol edeb�len sw�tch
Sw�tch menüsünden kamera kontrol

Sw�tch üzer�nden tüm kameraları otomat�k bulma
Sw�tch üzer�nden tüm kameraları  güncelleme

Anahtarlama Çözümler�
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MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

 Trafik Denetleme S�stem�(TEDES) ,Kent Güvenl�k Yönet�m S�stem�(KGYS-MOBESE)  Akıllı ulaşım s�stemler� �le elde 
ed�len ver�ler, �ler� yazılım algor�tmaları vasıtası �le otomat�k olarak anal�z ed�l�r. 

x-ONCVISION
Canlı    Kayıttan    Sistem    [Configuration]    E-Map    Tools

ONC ision

ONC isionONC ision

ONC ision

Aygıtlar

ONCV�s�n 127.0.0.1:80

Zem�n Panarom�k

Zem�n Panarom�k

Zem�n Panarom�k

Zem�n Panarom�k

Zem�n Panarom�k

Zem�n Panarom�k

Merkez� Yönet�m Yazılımı
x-CAM 1

28 . 05 . 2015

00:00:00.000

10:30:00 11:30:00

+

-

10:30:00

OncV�s�on ağ gözet�m� yönet�m s�stem� standart �nternet 
protokolü tabanını kullanır ve gen�şband �nternet ve mob�l 
�nternet üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. 
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MÜHENDİSLİK VE SERVİS HİZMETLERİ
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