




Green Technology, Green şirketler grubu bünyesinde 
2014 yılında kalite ve güveni ilke edinip tüm sektörlerde 
gelişen teknolojik ihtiyaçlara, profesyonel hizmet 
anlayışıyla cevap verebilmek için kurulmuştur. Özellikle 
zayıf akım sistemleri alanında profesyonel projeler  
geliştirmiş ve devreye almıştır.

Green Technology  sağladığı hizmetlerin, rekabet 
avantajı oluşturan ve iş hayatında verimliliği arttıran 
çözümler olmasına  özen göstererek, müşterilerini her 
zaman bir adım öne taşımaktadır.

Green Technology  genç bir firma olmasına rağmen, 
güçlü finans yapısı ve kuruluşundan bugüne kadar 
yapmış olduğu projelerle birlikte Türkiye’nin saygın, 
bilinen, kaliteli hizmet sunan elektronik sistemler ve 
teknoloji firmaları arasındaki yerini almıştır. 

Ayrıca firmamız, konusunda lider yurtdışı ve yurtiçi 
üretici çözüm ortaklarıyla birlikte kurumlara geniş ürün 
portföyü ile hizmet sağlamaktadır.

Firmamız geniş teknik kadrosu ile aynı sektördeki 
işletmelere işçilik ve proje yönetimi hizmetleri 
vermektedir. Müşterilerinin projelerini, dizayn 
aşamasından test aşamasına kadar kendi proje liderleri 
yönetiminde yürütmekte ve bütün aşamaları gösterir 
dokümanları ile teslim etmektedir.

Profesyonel çözümlerimiz ile güvendesiniz.
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RAPORLAMA 
Maliyet, tasarruf, amortisman hesaplarını çıkarıyoruz.

PROJELENDİRME 
Kurulum planlarını hazırlıyoruz.

KEŞİF 
Projenizin verimi için ihtiyaç duyulan ürünleri belirliyoruz.



UYGULAMA 
Green‘in profesyonel ekibi ile projelerinizi hayata geçiriyoruz.

BAKIM 
Green’in profesyonel ekibi ile satış sonrası hizmet veriyoruz.

KREDİLENDİRME 
Proje yatırım maliyetini vadelendiriyoruz.



Siz de sadece gelişmeleri izleyecek ve yorumlayacak mısınız?
Yoksa teknolojik gelişmelerin bir uygulayıcısı mı olacaksınız?

Değişim süreklidir. Günümüzde en çok teknolojik değişimlere ve 
gelişmelere açık olmak ve bunların pratiğe dökülmesini sağlamak sizleri 
kalıcı ve güvenilir yapar.  Çağa ayak uyduramayan hiçbir işletme büyüme 
hedefinden de bahsetmemelidir. 

Teknoloji her ne olursa olsun bilginin; üretilmesini, toplanmasını, 
biriktirilmesini, işlenmesini, yayılmasını, korunmasını ve 
arşivlenmesini sağlar. Bu, firmanızdaki günlük çalışma programlarının 
koordinasyonundan görüntüleme sistemlerinin elde ettiği bilgiye 
varana dek her şeyi kapsayacaktır. 

Vurgumuz;  araç-gereç ve bunların sağladığı olanaklardan ziyade 
insanın önemine ve performansın artışınadır. 

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Teknolojiyi yakın takip etmek ve bilişim sistemlerinin size sunduğu 
hıza ve kaliteye kavuşmak için uygun çözümler ve maliyetler, değişimi 
yönlendiren, çağın sunduğu imkanların kapılarını açan, iş süreçlerini ciddi 
planlamalar ile kısaltarak maliyeti en aza indiren bir firma arıyorsanız 
doğru adrestesiniz.



FİLOZOFLAR BUGÜNE KADAR 
DEĞİŞİK YOLLARLA SADECE DÜNYAYI 
YORUMLAMAYA ÇALIŞTI; ARTIK ONU 
DEĞİŞTİRME ZAMANI GELDİ.

GREEN TECHNOLOGY, uzun bir süredir yazılım, bilgisayar, kamera, 
güvenlik elektronik sistemleri alanında hizmet vermektedir. En doğru 
ürün seçimini, koşulsuz müşteri memnuniyeti çerçevesinde doğru ve 
uygun fiyatlandırma ile sizlere sunuyoruz. 

Günümüzde bilgisayar ağları hangi kurum olursa olsun üretkenliği ve 
iletişimi arttıracak bir rol üstlendi. Kendini durmaksızın geliştiren firmalar 
için güvenlik sistemleri,  ses, veri aktarımı ve depolama, görüntüleme 
akıllı ağ sistemi ile önem kazandı.  Bu; tek bir altyapı üzerinden tüm 
iletişimi sağlarken, maliyetlerin azalmasına ve verimliliğin artmasına da 
neden oldu. 
   
Çalışanlar arasında işbirliğinin –koordinenin sağlanması,  hızlı iletişimin 
kaliteyle gerçekleşmesi zorunlu hale geldi. 

Teknolojik gelişmeleri sıkı takip etmek ve alınan önlemleri tekrar tekrar 
gözden geçirmek “Network Güvenlik Sistemleri”nin  bu gelişime ayak 
uydurmasına bağlı. Tüm bu açılardan, firmamız müşteri merkezli 
güvenlik hizmet anlayışıyla ve profesyonel ekibiyle hizmette kalite 
standartlarını değiştirmeden farklılık yaratmaktadır. 
    
Genç ve dinamik kadromuz ile kurumlara verdiğimiz kıymet ve 
ilkelerimizden taviz vermeden çalışmaktayız. 
    
Güveniniz için şimdiden teşekkür ederiz.
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YÜZ ÇİÇEK AÇSIN,
YÜZ DÜŞÜNCE
BİRBİRİYLE YARIŞSIN!

DEĞERLERİMİZ
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DEĞERLERİMİZ Evrensel insanlık değerleri ile iş anlayışımızı örtüştürüyor, bunların 
birbirinden bağımsız yapılar olmadığını biliyoruz. Sevgi, saygı, 
hoşgörü, toplumsallık, dostluk ve dayanışma bilinci iş anlayışımızda 
da üstün değerlerimizi oluşturuyor. Sözde değil içselleştirilmiş, pratiğe 
dökülmüş erdemlilik penceresinden hayata ve işimize bakıyoruz. 
    
Çalışanlarımızın yetenek ve enerjilerini açığa çıkarmak, bu çerçevede 
nitelikli işler yaratmak öncelikli değerimizdir. Her taşın bir gediği 
olduğunu unutmuyoruz. 
    
Bireysel başarı ile kolektif başarının yarattığı mutluluğun farkını 
biliyoruz. Takım çalışmasını ve iş arkadaşlarımız arasındaki 
koordinasyonu önemsiyoruz. Bu nedenle farklı fikirlere her zaman 
açık çalışma ekibimizle farklı çözümler sunuyoruz. 

Biz, sizlere en iyi hizmeti sunmanın, müşteri memnuniyetinin 
bahsi geçen değerler sistemimizle bütünleşmiş iş anlayışımızdan 
geçtiğinin bilincindeyiz.

İş elbiselerimizi giymeden yapacağımız iş planlanmış ve zihnimizde 
tamamlanmıştır. İyi planlanmış çalışmaların, alınan kararları 
neticelendirmekte oynadığı rolü görüyoruz. Sürekliliği sağlamak, 
yaptığımız işin bitiminde de takibini yapmak bizi biz yapan bir başka 
değerimizdir.

Doğanın bir dengesi var. Her beyazın 
içinde siyah , her siyahın içinde 
beyaz var. Önemli olan hangisini öne 
çıkaracağımızdır. Olumsuzlukların değil 
olumlulukların üzerine gidiyoruz. Sorun 
odaklı değil çözüm odaklı çalışıyoruz. 
Kararlı olmanın ve azmetmenin bizi 
başarıya taşıdığını deneyimliyoruz. 
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GREEN TECHNOLOGY’ nin kalite 
anlayışının temelinde ürettiği mal ve 
hizmetten, hizmet verdiği müşterinin 
/kuruluşun tatmini yer alır.

KALİTE
ANLAYIŞIMIZ
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GREEN TECHNOLOGY’ nin kalite anlayışının temelinde ürettiği mal ve hizmetten, 
hizmet verdiği müşterinin/kuruluşun tatmini yer alır. 

Gerçekleşmiş kalite; verimliliği artırırken maliyeti azaltacak, ön görülen sorunları 
çözecek, rekabet gücünü yükseltecektir. 

Bu çerçevede; 

Uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek  sektörün en iyi ürünleri ile 
müşterimizin buluşmasını sağlarız. İşimizi temiz, düzgün profesyonel bir anlayışla 
tamamlar, takım çalışması anlayışıyla hareket ederiz. 

Müşteri memnuniyetini esas aldığımız için sürekliliği sağlayıcı tedbirlerimizi işin 
başında alırız. Kalite yönetim sistemi anlayışımız gereği uluslararası kalite sistem 
standartlarına uygun bir perspektifle çalışırız. 
 
Aldığımız atık miktarları azaltıcı tedbirler ile oluşmasının önüne geçilemeyen atıklar 
için rutin tedbir ve çevre kirliliğini asgariye indirmek için önlemler alırız.

Kalite anlayışımızı her yıl personelle yaptığımız eğitim çalışmaları ile geliştirir, 
çevresel duyarlılık konusunda doğaya zarar vermeyecek kaynak kullanımlarına 
yöneliriz. 

İş sağlığı ve güvenliğini önemser, konu ile ilgili personelimizin gerekli eğitim ve 
sertifikalarını almalarını sağlarız. 
    
Çalışma alanımızda gerçekleşebilmesi muhtemel kaza, hasar ve tehlikeleri henüz 
işin başında kontrol ederek gerekli her türlü tedbiri alırız. 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
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Green Technology
Müşteri Hizmetleri

0850 840 24 84
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Özümüz Sözümüzdür.
Özümüzden de Sözümüzden de Dönmeyiz.
•	 Müşteri, en önemli varlık sebebimizdir.
•	 Müşteri, yeni Müşteri kazandırma ya da kaybettirme ihtimali olan kişidir.
•	 Müşteri, ihtiyaçları tespit edilerek kendisine her zaman özen gösterilmesi 
gereken kişidir.
•	 Müşteri, ürün veya hizmet sattıktan sonra da sürekli memnun edilmesi gereken 
kişidir.
•	 Müşteri Memnuniyeti, fark yaratmak, rakiplerin önünde yer almak, büyümek ve 
kâr etmek için şarttır.
•	 Tüm Müşteriler, kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.
•	 Tüm Müşterilerimizin Memnuniyetini oluşturmak ve Müşterilerimizin “Green 
Technology benim IçIn düşünür, yaratır ve yapar. Kendimi Green Technology’ de 
güvende hissederim” demesini sağlamakla yükümlüyüz.
•	 Müşteriyi zamanında bilgilendirmek ve doğru kişiye / kanala yönlendirmek, 
Müşteri memnuniyetinin birinci koşuludur.
•	 Tüm Müşteriler, kullandığı ürün ve hizmetle ilgili şikayet etme hakkına sahiptir.
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Ana hedefimiz, sektörel tecrübemizi 
yetkinliklerimiz ve çözümlerimiz ile 
birleştirerek müşterilerimize
katacağımız değer doğrultusunda 
onların stratejik iş ortağı haline 
gelmektir.

HİZMETLERİMİZ 
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Müşteri memnuniyetini en üst seviyede 
tutabilmek, müşteri yelpazesini yetkinlik 
ve güvenilirlik ilkeleriyle genişletebilmek 
üzere ihtiyaçları en kaliteli şekilde 
karşılayacağı yöntemleri gözden geçirerek 
sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca zamanında 
teslim ve etkin proje  yönetiminden de 
taviz vermiyoruz.

Bakım ve onarım çerçevesinde periyodik 
bakım, garanti hizmeti ile yedek parça 
tedariğini sağlarız. Green Technology 
teknolojik sürekliliğe ve takibe verdiği 
önemle tüm elektronik güvenlik 
sistemlerinde 7/24 yanınızdadır.

Kablolama ve diğer alt yapı kurulumu, 
sistem – cihaz temini ve montajı ve 
daha sonrasında kullanılabilirlik düzeyini 
arttırmak için eğitim ve devreye alma ile 
firmanızdaki altyapı sistemini kuruluma 
uygun hale getiririz.

PROJE DANIŞMANLIĞI

TEKNİK SERVİS VE BAKIM

PARÇALARI BÜTÜNÜN İÇİNDE BİRLEŞTİRME

//01

//02

//03

Firmanızın genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve 
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre 
koruma düzenlenmelerine ve işin verimlilik-kalite gereklerine uygun olarak, 
gerek kitabi gerekse pratik yaşamdan kaynaklanan bilgi ve tecrübesinin 
en üst düzeyinde olan mühendis ekibimizle arzulanan hedefe ulaşmada 
rehberlik yaparız. 

GREEN TECHNOLOGY, klasik bir proje danışmanlığından ziyade üç temel 
üzerinden size yardımcı olur.
 
Somut durumun tespiti
Mevcut ve muhtemel risklerin belirtilmesi
Çözüm önerilerin sunumu
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İşletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı ile zaman ve personel 
gibi kaynakların optimum yönetimi, verimlilik artışı, maliyetlerin 
düşürülmesi, daha kaliteli hizmet üretimi ve rekabet gücünün 
arttırılması amaçlanır. Birçok işletme bu amaçlara ulaşmak için 
teknoloji yatırımı yapmakta fakat sonuç alamamaktadır. Yine 
birçok işletme doğru sonuca ulaşabilmek için nereden, nasıl 
başlaması gerektiğini, ne kadarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu 
planlayamamaktadır.

BİLİŞİM 
HİZMETLERİ

Verdiğimiz bilişim teknolojileri 
danışmanlık hizmetleri ile 
kurumunuzun teknoloji 
yatırımlarından en iyi sonucu 
almasına yardımcı oluyoruz.
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Hizmetlerimiz

•	 Mevcut teknolojik altyapınızın analiz edilmesi, sistemin durumunun, ekonomik ömrünün,  
kullanılabilirliğinin raporlanması
•	 Mevcut teknolojik altyapınızın ihtiyaçlarınız ve güncel teknolojiler doğrultusunda yenilenmesi
•	 Yeni yatırımlarınız için ihtiyaç analizi ve yatırım bütçesi hazırlanması
•	 Bilişim teknolojileri bütçenizin yönetimi
•	 Kurumunuz için orta ve uzun vadeli BT stratejileri geliştirilmesi
•	 Bilgi sistemi projeleriniz için yönetim ve danışmanlık hizmetleri
•	 Bilgi güvenliği danışmanlık hizmetleri
•	 Sürekli tekrar eden sorun kaynaklarının belirlenmesi ve yapılandırılması (problem yönetimi)
•	 Yedekleme ve felaket  senaryoları yönetimi
•	 Sistem devamlılığı için replikasyon sistemleri
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Green Teknoloji
Proaktif IT Destek 
Hizmetleri 

Proaktif IT Destek Hizmetleri ile kurumunuzun 
mevcut sistemlerinin ve alt yapılarının  
belirleyeceğiniz 1 tam gün/ay yerinde hizmet  , 
sertifikalı sistem mühendislerimizin kontrolü 
( mevcut checklistlerin doldurulması, sistem 
loglarına bakılması, temizlenmesi, yazılım 
güncellemeleri..vs ) , analiz ve iyileştirmeleri, 
standartlara uygun bir şekilde en iyi performans 
ile çalıştırılması  , karşılaşılması muhtemel 
problemlerin en aza indirilmesi , problemlerin 
hızlı bir şekilde müdahale edilerek çözülmesi 
ve IT sürekliliğinin sağlanarak müşteri 
memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması 
hedeflenmek Sizlere çözüm sunarken 
sadece bugünün değil yarının da ihtiyaçlarını 
destekleyecek mimarileri belirleyip, sizin için en 
doğru yol haritasını çiziyoruz.

BİLİŞİM 
HİZMETLERİ
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•	 Tercih ettiğiniz destek paketlerine bağlı kalarak, sistemli bir şekilde hizmet sunuyoruz.
•	 Her çözüm için ayrı takım liderlerine bağlı, teknolojiyi yakından takip ederek kendi alanını geliştiren 
uzman sistem mühendislerimiz ile çözüm odaklı hizmet veriyoruz.
•	 Teklif edilen çözümün, ortamınıza nasıl entegre edileceği hakkında detaylı raporlamalar sunarak ve 
birebir uygulayarak sorunsuz bir yapı teslim ediyoruz.
•	 Değerli markalarda en üst seviye iş ortağı olarak, güncel ve eksiksiz sertifikalara sahip uzman sistem 
mühendis kadromuz ile hizmet veriyoruz.
•	 Teklif edilen çözümün, ortamınıza nasıl entegre edileceği hakkında detaylı raporlamalar sunarak ve 
birebir uygulayarak sorunsuz bir yapı teslim ediyoruz.
•	 Değerli markalarda en üst seviye iş ortağı olarak, güncel ve eksiksiz sertifikalara sahip uzman sistem 
mühendis kadromuz ile hizmet veriyoruz.
•	 Verdiğimiz tüm hizmeti özel CRM alt yapısı ile takip ediyor ve raporluyoruz.

Proaktif IT destek hizmetimiz, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. 
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Sistem odası altyapı projelerinde, gerekli tüm donanımların 
en verimli ve güvenilir şekilde çalışması için, ortamın doğru 
malzemeler kullanılarak dizayn edilmesi gerekmektedir.

Özellikle zemin, tavan ve duvar uygulamaları,  oda içinde 
planlanan sistemlerin (Gazlı Söndürme, HPAC, Rack Yerleşimi, 
Elektrik Altyapı-Armatürler, Sistem cihazları..) çalışma 
koşullarını doğrudan etkilemektedir. Yangına dayanımlı bölme 
duvar ve duvar kaplamaları, asma tavan ve zemin kaplamaları, 
boya, sıva ve sızdırmazlık uygulamaları proje esasları 
çerçevesinde yapılmalıdır.

SİSTEM 
ODASI
ÇÖZÜMLERİ
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Smartlink® yazılımımız ile 
sunucunuzu 7/24 aktif
yönetebilirsiniz.
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YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN

Sistem odası zemini için uygulanacak 
yükseltilmiş zemin altyapısı, kablolama ve 
HPAC sistemleri için, esnek ve gerekli bir 
çözüm yaratmaktadır. Bu amaçla, yüksek 
yoğunluklu sunta özlü, tabanı yüksek 
dayanımlı çelik levha kaplı, Antistaik HPL 
laminant, PVC vinil ve çelik kaplı paneller ile 
yüksek noktasal yük dayanımlı altyapılar 
oluşturulmaktadır.

SİSTEM ODASI YANGIN ALGILAMA
VE GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
   
Sistemin kurulacağı hacimde yapılan titiz 
gaz hacmi ve hidrolik hesaplardan sonra, 
FM200 altyapısı oluşturulur. Sertifikalı 
donanım ve gaz, son kurulumu takiben test 
ve kontrollerinin tamamlanmasıyla sistem 
odası içindeki çok kritik sistemlerin yangına 
karşı güvenliğini sağlamaktadır.

HASSAS KONTROLLÜ
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Network ve data sistemleri yoğun ısı 
üretimi yaparken, aynı anda da bu ısının 
ortamdan alınıp, sistemlerin soğutulması 
gerekmektedir. Bu sürecin düzenli, hassas, 
değişen ihtiyaçlara göre programlanabilen 
nitelikte ve devamlılığının garantili olması 
çok önemlidir.

ELEKTRONİK GÜVENLİK VE KAPI GİRİŞ SİSTEMLERİ

Yüksek güvenlik ve yetki kısıtlaması gerektiren yerlerin başında gelen sistem odalarının, güvenlik 
ihtiyaçlarının yanında, giriş-çıkışların kayıtlarının tutulması imkânını da sağlayan giriş kontrol 
sistemleri ile donatılması gerekli bir durumdur. Kartlı sistemlerden, parmak izi ve biyometrik 
kontrollü sistemlere kadar çok  geniş bir sistem çözümü mevcuttur. IP Kameralarla, sistem odası 
ve çevresindeki durum gözlemlenerek istenmeyen durumlar ve ortamın çalışma şartları sürekli 
takip edilebilmektedir.

AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Sistem odası içinde bulunan hassas 
cihazların, çok küçük alanlarda, çok yoğun 
şekilde gruplanması sebebiyle, yeterli 
aydınlık düzeyi ve doğru ışık kaynakları ile 
aydınlatılması çok önemlidir.

RACK KABİNET SİSTEMLERİ

Tüm sistem odası donanımlarının fiziksel 
muhafazası ve aynı anda da kolay  
operasyonel şartlarda hizmet vermesi, 
server kabinetlerinin gerekliliğini sağlayan 
en öncelikli sebeplerdendir. Ayrıca Lan/
WAN dağıtım kabinetleri de bu sistemin bir 
diğer düşünülmesi gereken donanımlarıdır.

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİ
ENERJİ PANOLARI

Tüm pasif kablolama altyapısı, planlanmış 
ve kolaylıkla takip edilebilir bir kablolama 
sistemi düşünülerek planlanmalıdır. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Telekom Operatörü olarak yetkilendirilmiş olan 
firmamız, ihtiyacınız olan tüm telekomünikasyon hizmetlerini sorunsuz olarak sunmaktadır.

ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)
İnternet Servis Sağlayıcı olarak hizmet veren Green Technology, dünyayla olan bağlantınızı en hızlı ve doğru 
şekilde sağlamaktadır.

Metroethernet / Fiber Hizmeti
Bakır kablolar üzerinden sağlanan Adsl ve G.Dat hatlara nazaran fiber altyapı ve teknolojisi çok daha 
yüksek hızlarda erişim sağlamaktadır. Senkron İnternet ihtiyacı olan kurumsal işletmeler için gerekli olan 
hız ancak bu hizmet ile sağlanabilmektedir. Green Technology Fiber hizmetleri ile, nerede olursanız olun, en 
yüksek hızlarda internete erişim sağlarsınız.
 
Radyolink Hizmeti
Fiber Altyapısı’nın ulaşamadığı bölgelere havadan fiber hızında kaliteli hizmet verebilmek için kullanılan 
Radyolink teknolojisi Green Technology bünyesindeki mühendisler tarafından en ince ayrıntısına kadar 
hesaplar yapılarak müşterilere sunulmaktadır. Radyolink diğer Kablosuz sistemler gibi hava koşullarından 
etkilenmemektedir.
 
G.SHDSL Hizmeti
Yukarıda yer alan diğer iki teknolojiye nazaran daha düşük ölçülerde data aktarım hizmeti veren G.SHDSL 
hatlar ihtiyaç görülmesi üzerinde Green Technology Mühendisleri tarafından projelendirilip Fiber ya da 
Radyolink yedekliliği için müşterilerimize hizmet olarak sunulabilmektedir.
 
P2P (Point to Point) Hizmeti
Green Technology; gelişmiş Fiber veya Radiolink teknolojisini kullanarak, firmanızın merkezi ile diğer 
lokasyonlarınız arasındaki noktadan noktaya bağlantılarınızın istenen bant genişliklerinde ve güvenilir 
şekilde çalışmasını sağlar.

TELEKOM
HİZMETLERİ

İnternet Servı̇s Sağlayıcısı
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Kesintisiz ve Yedekli 
İletişimin Keyfini Yaşayın.
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FİBEROPTİK 
İLETİŞİM 
SİSTEMLERİ

Daha yüksek veri transferine imkan sağlayan bir 
bant genişliğine sahip fiber optik kablolar, modern 
teknolojinin hızlı gelişimi ile temel altyapı elemanı 
haline gelmiştir. 
     
Işınların geçtiği çekirdek, plastik yapılı dış koruyucu 
ve cam kılıf olmak üzere üç temel bölümden oluşan 
kablolar dış ortamdaki manyetik indüksiyondan 
etkilenmeden ışın transferini çok yüksek hızlarla 
gerçekleştirmektedirler. 

Kolay bir şekilde kurulabilen bu kablolar aynı zamanda 
üst düzey bir güvenlik sağlar. Elektriğin neden olduğu 
gerilim ve iletkenlik risklerini ortadan kaldıran kablolar, 
patlama veya yangın gibi tehlikelere karşı da tam 
güvenlik sağlar. 

Fiber optik iletişim 
sistemlerinin uzun süreli 
maliyeti, nakliyattan 
montaja dek her aşama 
düşünüldüğünde çok daha 
düşüktür.
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Fiber optik kablolar ;

•	 Çok geniş bir bant genişliği ve taşıma kapasitesi sağlar.
•	 Optik taşıma frekansı birkaç yüz Terrahertz’i (THz) geçmektedir.
•	 Fiber kılın kalınlığı bir saç telinin kalınlığını geçmez. Bu yüzden ne kadar kalın bir koruyucu 
madde ile kaplanırsa kaplansın, bakır normal bir kablonun kalınlığını geçmez. Ayrıca fiber optik 
kablolar çok daha hafif ve verimlidir. Bu yüzden uçak, gemi ve uydu gibi araçlarda fiber kullanımı 
yaygın hale gelmiştir.
•	 Elektriksel yalıtkan bir malzeme olduğundan parazitlenme (EMI, RFI, EMP) ve etkileşim gibi 
problemleri yoktur.
•	 Yineleyici (repeater) kullanılmadan bilgi taşıma mesafesi bakır kablolardan çok daha fazladır.
•	 Uzun mesafelerde bile veri kayıpları çok azdır.
•	 Gizlilik ve güvenlik sağlar. Fiber optik kablolardan bilgi çalmak mümkün değildir.
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YAPISAL 
KABLOLAMA &
NETWORK 
SİSTEMLERİ

Ağ (Netwok) sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi 
için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması 
gereklidir. Network sistemlerinde, kablolama alt yapısı 
kadar uzun süreli kullanılan başka hiç bir arabirim yoktur. 
Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı, kurumların 
toplam network yatırımlarının %2’sini oluşturmasına 
rağmen, karşılaştığımız network problemlerinin %80’ini 
ise, hatalı tasarlanmış ve mühendislik standartlarına 
uyulmadan yapılan kablolama sistemleri oluşturmaktadır.

Yapısal kablolama sistemlerinin hazırlanmasının 
temel nedeni, network sisteminin problemsiz olarak 
büyümesini sağlamaktır.  Bu nedenle, kablolama alt 
yapısı oluşturulurken doğru bir tasarım ve projelendirme 
yapılmalı, kaliteli işçilik ve malzeme kullanılmalı, 
standartlara uygun olarak test, etiketleme ve 
dokümantasyon yapılarak, yıllarca kullanılmalıdır. 

Fiber optik kablolar ile bilgi 
kayıpları olmadan çok daha 
uzun mesafelere bilgi taşınır.
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Yapısal Kablolamanın Avantajları:

•	 Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her türden aktif sistem aynı kablolama üzerinde 
çalışabilmektedir.
•	 Yapısal kablolama sistemleri için verilen “uzun periyotlu sistem ve uygulama garantisi” ve 
bu sisteme sahip olmakla yükselecek ortak yazılım, donanım kullanma oranının sağlayacağı 
maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, 
sistem, düşük bir “toplam sahip olma maliyeti” ile elde edilir.
•	 Yapısal kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve 
paylaşımını sağlayan; intranet, video konferasın, IP telefonu vb. uygulamaları destekler.
•	 Sistemin getirdiği esneklik sayesinde patch panelde yapılacak basit bir port değişikliği 
ile; herhangi bir data noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak 
sağlanmaktadır.
•	 Yapısal kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tesbit edilip giderilebilir.
•	 Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar.
•	 Kablolama organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan patch panel ve kabinet sistemi ile 
kablolar dekoratif bir görüntü kazanmaktadır.
•	 Yapısal kablolama ile 1 Gbps’a kadar bütün hızları desteklemek mümkündür.
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Kayıt kontrol donanımları ve kameralar;  gerçekleşen 
olayların takip edilmesinin istendiği yerlerde  günümüzde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Olayları izlemek ve alarm 
sistemi aracılığıyla anında tespit etmek, bu nedenle hızla 
müdahale etmek bu sistemle mümkündür. 

Kayıt kontrol sistemi ile gerçekleşmiş olayları daha sonra 
yapılan kayıtlarla takip etmek ve delil elde etmek de 
mümkündür.    

Kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi ile güvenlik, 
geçiş kontrol sistemleri ve bina kontrol sistemleriyle 
entegrasyonu kolaylaşmış hatta yaygın olarak da talep 
edilir hale gelmiştir. Sistem ile özel kablo ve kontrol 
donanımlarının kullanılma gereği de ortadan kalkmıştır.   

Birtakım yazılım ve donanımların eklenmesiyle 
bahsettiğimiz kamera sistemi ile operatör müdahalesine 
gerek kalmadan alarm üretebilir, plakaları tespit 
edebilirsiniz. Bahsettiğimiz sistem ile insan sayma ve 
raporlama, plaka tanıma, video içerik analizi gerçekleşmiş 
olur. 

CCTV & 
VİDEO 
KONTROL 
SİSTEMLERİ

Network sistemlerinin 
problemsiz büyümesi, 
yapısal kablo 
sistemleri ile sağlanır. 
Doğru bir tasarım 
ve projelendirme ile 
sistem uzun yıllar 
işlevsel kalır.
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Sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek 
için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması 
yapıyoruz.

•	 Tesisiniz ve işletmeniz analiz edilerek 
izleme ve raporlama gereksinimleriniz 
belirlenir.
•	 Uygulamak istediğiniz güvenlik tedbirleri 
görüşülür ve video kontrol sisteminizin, 
binanızdaki geçiş kontrol, güvenlik, yangın 
alarm ve bina otomasyon sistemleri ile 
entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi 
belirlenir.
•	 Güvenlik senaryoları tartışılarak can 
emniyeti gereksinimleri ile bir çelişki olup 
olmadığı araştırılır ve varsa bu çelişkileri 
giderecek çözümler bulunur.

•	 Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları 
da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat 
maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri 
sunulur.
•	 Çözümde karar kılındığında, uygulama 
projeleri hazırlanır, montaj ve programlama 
tamamlanarak güvenlik ve sistem işletme 
personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir.
•	 Başlangıç aşamasında mühendislerimiz 
sistemin çalışmasını süpervize ederek, 
sistem operatörlerinin eğitim eksikleri 
varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu 
takdirde küçük programlama ayarlarını 
gerçekleştirirler.
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GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN
Teknolojiyi yakın takip etmek ve bilişim sistemlerinin 
size sunduğu hıza ve kaliteye kavuşmak için uygun 
çözümler ve maliyetler, değişimi yönlendiren, çağın 
sunduğu imkanların kapılarını açan, iş süreçlerini 
ciddi planlamalar ile kısaltarak maliyeti en aza indiren 
bir firma arıyorsanız doğru adrestesiniz.
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Bu sistem ile herhangi bir kente giriş-çıkışlar; saat, plaka 
numarası ve şerit detayına varana kadar kayıt altına alınarak 
araç bilgileri sürekli kontrol edilebilmektedir, belirlenen özel 
listeler çağrı merkezine tanımlanarak, sistem meşguliyeti en az 
düzeye indirgenebilmektedir. 

Çağrı merkezine gelen tüm aramalar kayıt altına alınırken yeni 
çağrılarla birlikte eskileri de görüntülenebilmektedir.  Bölgenin 
kontrol altına alınabilmesi için bölgelere davranış algılama 
tanımlamaları yapmak mümkündür. Bölgelerin davranış 
algılaması ile ihbar alarmı devreye girebilmekte eş zamanlı 
olarak mevcut durum ekrana yansıtılabilmektedir.
 
Kırmızı ışık ihlalleri, ters yönde araç, paket, aranan şahıs tespiti 
gibi birçok kural ihlali bu sistem ile eş zamanlı olarak tespit 
edilebilmektedir. Geçmişe yönelik herhangi bir zaman aralığına 
ait görüntüler de tekrar değerlendirmeye alınabilmektedir. 

KENT 
GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ

GREEN Technology; otoparklardan 
otobanlara, sitelerden metropollere 
kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 
yol güvenliği ve geçiş kontrol 
sistemleri kurulumunu başarıyla 
gerçekleştirmektedir.
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Kent güvenlik sistemleri ile bir kente giriş-çıkışlar, 
plakalar, saat bilgileri, şerit detayına varana kadar 
kontrol edilebilir.
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İstanbul Tuzla’da 85 sanayi parsel olarak kurulan 
Birlik Organize Sanayi Bölgesi Kamera ve güvenlik 
Projesi ile çok daha güvenli. Ev, ofis gibi en küçük 
kapasiteden, kamu ve özel sektör kurumlarının en 
yüksek kapasitedeki anahtar teslimi projelerine 
kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek yapıda; 
çeşitli teknoloji, özellik ve  kapasitelerde güvenlik 
sistemleri ile hizmet sunmaktayız.

PROJE
BİRLİK Organize Sanayi Bölgesi

YER
Tuzla/İstanbul

KAMERA VE GÜVENLİK HARİCİ 
ÇÖZÜMLER
Fiber optik Kablo  ( 17 km )
IP Plaka Tanıma Sistemi
1Gbps İletişim Hattı
IP Mobese Sistemi

BİRLİK ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ 
GREEN TECHNOLOGY 
güvencesi ile 
profesyonel 
korunmaktadır.
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Artık ortamda olup bitenler hareketli kameralarla 
ve istediğiniz şekilde yönlendirilebilir. İsteğinize 
bağlı olarak renkli veya siyah-beyaz kameralar, 
gece görüş kameraları kullanılarak gündüz 
renkli, gece karanlıkta dahi siyah-beyaz görüntü 
alabilirsiniz. Kurduğumuz sistem ile ortamı 
bilgisayar ortamından izleyebileceğiniz gibi 
televizyon ya da monitörden de izleyebilirsiniz. 

PROJE BİLGİLERİ

•	 Green Technology olarak, BOSP Kamera Sistemi 
Kurulumu Projesi ile bölgenin güvenlik tedbirini 
arttırmış olduk. 
•	 Kamera ile görüntüleme sistemi sayesinde 
bölgede 7/24 olaylar geçmişe dönük olarak 
izlenebilir hale geldi. 
•	 BOSB’un çeşitli yerlerine, kamera direkleri ve 
kabinetlerle toplam 19 noktaya 60 adet kamera 
kurulumu yaptık.
•	 Kameraların görüntüleme alt yapısı için 1700 
metre fiberoptik kablo döşedik. 
•	 Kurduğumuz sistem odası ile olup bitenlerin 
canlı izlenebilir, bilgisayar ya da dijital kayıt 
cihazları ile görüntülenebilir olmasını sağladık.
•	 Gerekli olduğu durumlarda emniyet güçlerince 
değerlendirilecek yasal kayıt arşivi oluşturmuş 
olduk.
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KARTLI GEÇİŞ 
SİSTEMLERİ

Günümüz sosyal ve iş yaşamında data kayıtları ve güvenlik 
düzeyi; şirketler, kurum ve kuruluşlar açısından fazlasıyla 
önem taşımaktadır. Özellikle yoğun biçimde insan giriş ve 
çıkışlarının yaşandığı üniversiteler, hastaneler, fabrikalar, 
geniş katılımlı toplantı ve seminer organizasyonları, fuarlar, 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler gibi yoğun insan 
trafiğinin yaşandığı ortamlarda kontrollü geçişi ve güvenliği 
sağlamak, aynı zamanda veri toplamak oldukça güçtür. 

Şirketler, kurum ve kuruluşlar açısından bu tip bilgilere 
erişmek ve saklamak büyük önem taşır. Gün sonunda kartlı 
geçiş sistemlerinden elde edilen verilerin ışığında insan 
eğilimleri ölçümlenerek; pazarlama, satış gibi alanlarda ya 
da mesai sürelerini hesaplamak, şirketlere ve kurumlara 
feedback sağlama açısından önemli katkı sunan bilgiler elde 
edilmiş olur. 

Green Technology kartlı geçiş sistemleri, 
hem kartla hem de şifre ile giriş 
yapılmasına olanak sağlayan özelliği 
birlikte sunuyor. Kartlı geçiş sistemi 
özellikleri ile giriş ve çıkışlar artık çok 
daha güvenli. Üstelik tüm giriş, çıkışlar 
kontrol ve kayıt altında tutulabiliyor. 
Bireysel zaman erişim bilgileri ile kişisel 
bilgi arama ve giriş çıkış zamanlarını 
kontrol etmek mümkün. Bu sistem, 
mesai saatleri ve ortamda kalma 
süreleri gibi bilgileri eksiksiz olarak 
raporlamaya olanak sağlamaktadır.

Kartlı geçiş ile tüm 
giriş çıkışlar kontrol 
ve kayıt altında 
tutulabilir. Bu sistem 
ile mesai saatleri ve 
ortalama kalma süreleri 
gibi bilgileri eksiksiz 
raporlayabilirsiniz.
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Kartlı Giriş Sisteminin Avantajları Nelerdir? 

•	 Geçişler kontrol altına alınarak güvenli bir ortam sağlanır.
•	 Kayıt ve raporlama sayesinde geriye dönük kontroller kolaylıkla yapılır.
•	 Yetkilendirme özelliği ile belirli kişilerin belirli geçiş noktalarından geçebilmesi ve istenilen 
kapıları açabilmesine olanak tanır.
•	 Günümüzde kullanılan banka kartları büyüklüğü ve hafifliğinde olduğundan taşınması ve 
kullanımı oldukça pratiktir.
•	 Kartlı geçiş sistemi her türlü kamu ve özel kurumlar, firmalar, fabrikalar, iş hanları, ofisler, depo, 
özel bölümler, asansörler , siteler, plazalar, oteller için uygulanabilir.
•	 Kartlı geçiş kontrol sistemiyle çalışanların nereye, hangi zamanlarda girdiğinin tespiti mükemmel 
bir şekilde raporlanabilir. Erişim kontrol sistemi binaya yetkisiz kişilerin girişlerini engelleyen ve 
video gözlem, hırsız, yangın sistemlerini tamamlayan teknolojik bir çözümdür.
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Kişilerin ölçülen fiziki ve davranışsal özelliklerini tanıyan ve bunun üzerinden kimlik saptayan ve 
doğrulayan biyometrik geçiş sistemleri bütünleşmiş ya da bağımsız olarak kullanılabilmektedir. 
Parmak izi, yüz, iris, ses tanıma ya da avuç içi damar gibi ölçülebilen fiziki özelliklerden hareketle 
geçişler kontrol altına alınabilmektedir. Sistem bu özelliği ile kart kullanımıyla oluşabilecek güvenlik 
açıklarını giderir. 

Çalışma Prensibi

•	 Teşhis Etme: Sisteme seçtiğiniz bilgi (el, yüz, 
avuç içi damar, iris vb) girilir ve sistem bu veriye 
göre kişiye ait olan değerleri veritabanından 
bulur ve çıkarır. 
•	 Doğrulama: Biyometrik Geçiş,  sisteme 
seçilen kimlik özelliği ile giriş yapan kimsenin  
gerçekten girilen kimliğin sahibi olup olmadığı 
noktasında o kimliğe ait verileri inceleyerek 
karar verir.

Biyometrik Geçiş Sistemleri ile;

•	 Pratik kullanımından kaynaklı zaman ve 
enerji kazancı
•	 Yüksek bir güvenlik düzeyine erişim 
sağlarsınız.

Sistem herhangi bir kart kullanımı durumunda 
yaşanabilen “unutma” durumlarına son verir. 
Personele ait bir şifreleme sistemi olmadığı için 
yine unutma durumlarını ortadan kaldırır.

BİYOMETRİK 
GEÇİŞ 
SİSTEMLERİ
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El & Avuçiçi Damar Tanıma Sistemi

Avuç içi damar tanıma teknolojisi, avuç içinde 
bulunan kan damarlarının her insanda farklı 
olmasından yola çıkılarak keşfedilmiş bir 
teknolojidir.

Parmak İzi Sistemleri

•	 Yüksek hassasiyetle ve hızlı bir şekilde 
kullanıcı tanılaması yapar.
•	 Sadece bir parmak okuması ile kullanımı 
kolaydır.
•	 Parmak izi özgündür ve bu nedenle parmak 
izi okuma cihazları neredeyse hiç hata yapmaz.
•	 Parmak izi sistemi kolay ve hızlı bir şekilde 
geçişleri kayıt altına alır.
•	  İç mekan ve dış mekanda rahatlıkla 
kullanılabilir.

İris ve Yüz Tanıma Sistemleri

•	 Tanıtım kartı, anahtar gibi kaybolma, çalınma, 
bozulma riski olan araçlara gerek yoktur.
•	 Şifre, pin numarası gibi unutulma ve 
paylaşılma riski olan bilgilere gerek yoktur.
•	 Diğer biyometrik sistemler ile 
karşılaştırıldığında doğrudan temas olmadığı 
için hijyeniktir.

Biyometrik geçiş; parmak izi, 
yüz, iris, ses tanıma ya da avuç 
içi damar gibi ölçülebilen fiziki 
özelliklerde hareketle geçişleri 
kontrol altına alır.
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Plaka tanıma sistemi ile giriş kartları ve bariyer kumandası 
kullanma zorunluluğunuz ortadan kalkar, giriş ve çıkışlarda 
araç- trafik yoğunluğu minimuma iner. İstediğiniz tarih ve 
zamana göre detaylı raporlama alıp, araçları fotoğraflarıyla 
birlikte görebilirsiniz. Bariyer açma işlemi otomatik yapıldığı için 
giriş ve çıkışlarda bekleme süreniz azalır. İstediğiniz raporları 
istediğiniz mail adresine otomatik olarak gönderebilirsiniz. 
    
Böylece yetkilendirme ile giriş-çıkış işlemlerini, kayıp-çalıntı 
araçların bulunmasını sağlayarak;  trafik uygulamalarında 
ve güvenlikte sağlıklı bir yol izlemiş olursunuz. Otopark, 
mobil ya da otoyol plaka tanıma sistemleri şeklinde tercihte 
bulunabilirsiniz. 

PLAKA 
TANIMA 
SİSTEMLERİ
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Plaka Tanıma Siteminin Faydaları:

•	 Giriş / bekleme / çıkış sürelerini azaltır.
•	 Trafik sıkışıklığını önler.
•	 Giriş ve çıkışlar da güvenliği sağlar.
•	 Giriş kartları, araç etiketleri, uzaktan kumanda vs. kullanım ihtiyacı ortadan kaldırır.
•	 İşletim maliyeti yoktur.
•	 Sistem kamerasından geçen araç bilgileri (Plaka, tarih, saat, geçtiği kapı) kayıt edilmektedir.
•	 Gerektiğinde bariyer ve buna benzer geçiş kontrol sistemleri ile entegre edilir.
•	 Sisteme kayıtlı olan araç, geçiş noktasına yaklaştığında, bariyer otomatik olarak açılır
•	 Yasaklı bir araç sistemden geçtiğinde operatöre otomatik olarak görüntülü ve sesli olarak uyarı verir
•	 Çeşitli rapor, sorgulama ve analizlerin alınmasını sağlar
•	 Kullanıcı yetkilendirmesi yapılabilir. Operatör kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile sistemi çalıştırır.
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Yol ve geçiş güvenliğinin sağlanması özellikle son yıllarda yüksek 
çözünürlüklü kameralar ve plaka tanıma sistemleri ile yaygın hale 
gelmeye başlamıştır. İstenilen noktalara yerleştirilen kameralar ile araç 
plaka bilgileri kayıt ve kontrol edilerek raporlama ya da alarm devreye 
alınabilmektedir. 

Bu sistem ile: Araç etiketi ve uzaktan kumanda bulundurulma 
zorunluluğu ortadan kalkar, işletme maliyetiniz minimize edilir. 
İstendiği durumlarda bariyer ve kapan gibi geçiş kontrol sistemleri ile 
birlikte hareket eder. 

Sistem, aranan plaklar için anlık tanıma yapar ya da alarm oluşturabilir. 
Otopark veya site gibi alanlarda araçların kontrolünü sağlamasının 
yanı sıra yoğunluk durumlarını da ölçmeye olanak verir. 

Firmamız ihtiyaç duyulan tüm alanlarda yol güvenliğini ve geçiş 
kontrolünü sağlayan sistemlerin kurulumunu gerçekleştirmektedir.

YOL GEÇİŞ 
VE GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ
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Yüksek çözünürlüklü kameralar ve 
plaka tanıma sistemleri, yol ve geçiş 
güvenliğinin sağlanması için son yıllarda 
yaygın şekilde kullanılır hale gelmiştir.

GREEN Technology; 
otoparklardan 
otobanlara, sitelerden 
metropollere kadar 
ihtiyaç duyulan 
tüm alanlarda yol 
güvenliği ve geçiş 
kontrol sistemleri 
kurulumunu başarıyla 
gerçekleştirmektedir.
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Günümüzde ne yazık ki hırsızlıklar için demir parmaklıklar, çelik kapılar ya da çelik kasalar 
güvenliği sağlayamamaktadır. 

Alarm güvenlik sistemleri, kurulumunun yapılacağı yerde istenmeyen girişimleri 
algılayarak, alarm panelini harekete geçirir, alarm paneli ile telefon hatları vasıtasıyla 
alarm merkezine sinyal gönderimini sağlar. 

Harici siren vasıtasıyla 100 desibellik ses çıkartarak içeriye izinsiz girmeye çalışan kişinin 
varlığını etrafa duyurur. Harici siren ile hırsızılar için caydırıcı bir durum da yaratır. 
Sistemden gelen sinyaller cihazın alarm merkezi yetkilileri tarafından değerlendirilir ve 
ilgili birimler müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirilir. 

Bu sistem ile yangın, gaz kaçağı ve acil sağlık problemleri gibi durumlar karşısında, itfaiye 
ve ambulansın evinize yönlendirilmesi de sağlanır.

ALARM 
GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ
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Güvenlik 
sistemlerinde ticari 
amaçlı, endüstriyel, 
kamu, konut-ev 
güvenlikleri kontrol 
altındadır.

GREEN Technology
Alarm Güvenlik Sistemleri; size özel 
güvenlik ve çözümler ile eviniz ve iş 
yeriniz daha güvenli.
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Bu sistem binalarda müzik yayını yapmak ve acil durumlarda 
insanların tahliyesini sağlamak için kullanılmaktadır.

Acil anons sistemleri, insanların acil bir durumda güvenli 
bir şekilde bulundukları ortamdan tahliye edilmesi için 
geliştirilmiştir. 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 
5000 metrekareden büyük yapı-inşaat alanı olan veya kullanıcı 
sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51,5 m’yi 
geçen tüm binalarda acil anons sistemlerinin kullanılması 
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 
gereğince zorunludur. 

ACİL ANONS
& SESLENDİRME
SİSTEMLERİ

Kurulumunu 
yaptığımız sistem ile 
uluslararası güvenlik 
standartlarına uygun, 
analog ya da dijital 
sistemlerle geniş bir 
ürün yelpazesinin 
avantajlarını da 
müşterilerimize 
sunuyoruz.
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Seslendirme sistemleri ise kişilerin bulunduğu ortamda hoş bir ambiyans 
yaratmak içindir. Bu sistem kullanılacak yerin akustik yapısı, büyüklüğü, zon 
sayısı ya da isteklere göre çeşitli yapılardadır. Bu açıdan bu iki sistem de farklı 
büyüklükte tesis edilebilmektedir. 

Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini 
sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.
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Hem can hem de mal korumaya yönelik olarak yangın algılama 
ve alarm sistemleri her türlü yapı,tesis, bina ve işletmelerde 
çıkabilecek yangınları  henüz başlangıç aşamasına belirlemek, 
binada güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla 
kurulan bir sistemdir.

Yangının hem binaya hem de yaşayanlara zarar verebileceği 
göz önüne alındığında yangın algılama sistemlerinin 
ortamlardaki gerekliliği daha iyi algılanabilir. Bu sistem 
yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili 
standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır.
     

YANGIN 
ALGILAMA
& ALARM 
SİSTEMLERİ
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Yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik sistemlerinin 
entegrasyonu sağlanarak, güvenlik ihtiyacı her geçen gün daha iyi 
çözümlerle giderilmeye başlanmıştır. Yüksek binalar, fabrikalar, 
hastane ya da iş merkezlerinde insan yoğunluğunun fazla olması 
bu tedbirleri artık zorunlu  hale getirmiştir.     
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RFID Sistemleri, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve 
otomatik olarak tanıma yöntemidir. Teknik olarak bir etiket  
ve okuyucudan meydana gelen RFID, elektronik ürün kodu 
gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için 
programlanabilir. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu 
tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler 
otomatik olarak kaydedilir veya değiştirilir.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişirken, beraberinde getirdiği 
yenilikler ve kullanım kolaylıkları günlük hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu yeniliklerden biri olan 
RFID tartışmasız olarak alışveriş yaptığımız marketlerden 
fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi 
teknolojilerinde kısaca dinamik bir verinin kullanılabileceği ya 
da gereksinim duyulabileceği her alanda kolay, hızlı, hatasız 
veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu  
oluşturabilecek bir sistemdir. 

RFID
SİSTEMLERİ
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RFID öncesinde günler 
alan stok ve envanter 
sayımı gibi iş süreçleri 
RFID ile saatler hatta 
dakikalar içerisinde 
tamamlanabilir.

RFID teknolojisi süreç takibinden depo yerleşimine 
kadar pek çok alanda yararlıdır. Teknoloji 
standartlaştıkça, tedarik zinciri yönetiminde daha 
çok kullanılacaktır. Amaç idari hataların, barkod 
tarama sırasındaki işçilik kayıplarının, şirket içi 
hırsızlığın, sevkiyat hatalarının ve stok düzeylerinin 
azaltılmasıdır.

RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim 
sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında 
firmaların, işletmelerin, kurumların verileri kontrol 
etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi 
eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede 
yardımcı olmaktadır. RFID sistemleri, kendisi 
dinamik veri olarak en etkin basım/depolama/
iletim-ilişkili otomatik nesne tanımlama teknolojileri 
olma yönünde hızla ilerlemektedir.
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Video konferans sistemlerinde önemli olan görüntü ve ses 
kalitesinin mümkün olan en yüksek seviyede sağlanmasıdır. Bu 
sistem yüz yüze iletişime bir alternatif sunarken iletişim kalitesi 
doğrudan bazı parametrelere bağlıdır. Görüntü ve ses kalitesi 
gerekli düzeyde sağlanmazsa yatırım ne boyutta olursa olsun 
pratik olarak kullanımı mümkün olmayacaktır.

IP telefon ve video konferans sistemi ile birlikte; görüntü ve 
doküman paylaşımı sağlar, zaman kaybını ortadan kaldırır, 
konaklama ve ulaşım maliyetlerini azaltır, eğitim ve proje süreçlerini 
hızlandırırsınız.

IP TELEFON 
& VİDEO 
KONFERANS 
SİSTEMLERİ

Görüntülü konferans ürünlerini öne çıkaran özellikler:

•	 HDMI giriş ve çıkış portlarıyla, dönüştürücü kullanılması 
nedeniyle oluşan %40 civarındaki görüntü ve ses kaybını engeller.
•	 Düşük bant genişliklerinde HD / Full HD görüşme yapabilme 
imkanı sağlar.
•	 Görüntü netliği, kalitesi ve akıcılığı sabit tutulur.
•	 Tüm sistemler ile uyumludur. 

IP video konferans çözümleriyle;

•	 Uygun maliyetler ile görüntü ve döküman paylaşımı sağlar.
•	 Trafik ve zaman kaybını ortadan kaldırır.
•	 Konaklama ve ulaşım maliyetlerini azaltır.
•	 İş, görüşme, eğitim ve proje süreçlerini hızlandırır.
•	 Bu sistem size Full HD Ses ve Video Konferans çözümleri sunar.
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Size sunduğumuz sistem 
ile görüntü netliği, 
kalitesi ve akıcılığını 
sabitlerken, tüm 
sistemlerle uyumlu bir 
görüntüleme ve görüşme 
sistemi kazanırsınız.
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VİDEO 
İNTERKOM
SİSTEMLERİ
Green Technology tüm evinizi güvende tutmak için, kablosuz 
iletişim kullanan bir videolu interkom sunuyor. Kullanışlı alt 
monitör kolayca istenen yere taşınabilir, böylece ziyaretçileri 
evinizin istediğiniz yerinden karşılayabilir, yine istediğiniz yerden 
ziyaretçilerin durumlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca opsiyonel 
Kablosuz Sensörlü Kameraları ve alt monitörleri ekleyebilirsiniz. 
Bunların tümü kablosuz olduğundan kurulum sırasında herhangi 
bir kablo döşenmesine gerek yoktur ve bu yüzden kurulum hızlı 
ve kolaydır. Bu esnek sistem, kameraları ve monitörleri ailenizin 
ihtiyaçlarına göre istediğiniz yere kurabilmenizi sağlıyor. Ayrıca bir 
kayıt fonksiyonu da sunulur. Böylece güvenlik, siz evde değilken de 
sağlanmış olur. Güvende, huzurlu ve rahat hissetmenin ne kadar 
harika olduğunu görün.

Hayatın kontrolü
parmaklarınızın
ucunda
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ÇÖZÜM 
ORTAKLARIMIZ
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ENERJİNİ
VERİMLİ
KULLAN
HAREKETİ

WEEE Direktifi

Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması hakkındaki Avrupa Yasaları, tüm lamba türleriyle bunlarla ilgili armatürlerin ve 
kontrol tertibatlarının (enkandesan ve halojen dışında) geri dönüşüm amacıyla toplanmasını zorunlu kılar. Bunu gerçekleştirme 
sorumluluğu üreticilere ve ithalatçılara aittir ve toplama ve geri dönüşüm giderleri lamba fiyatına eklenen küçük bir ilaveyle 
karşılanmaktadır.

WEEE’nin ana amacı, elektronik ürünlerin çöp merkezlerine karışmasını veya yakma sistemlerine girmesini önlemektir. Ayrıca, 
çevre bilincini tüm taraflar için daha fazla öne çıkaran geri dönüşüm yoluyla ürün ömür döngüsünü tamamlamaktadır.

EUP Direktifi

Enerji Kullanan Ürün Direktifi, yakın gelecekte 
enerji açısından verimsiz ampullerin, aydınlatma 
armatürlerinin ve tertibatın piyasadan 
çekilmesini sağlayacaktır. Dünya dostu 
alternatiflerimizle değişimi kaçırmayın.

EPBD Direktifi

Enerji Performansını Geliştirme Direktifi, binaların enerji 
performansının geliştirilmesini hedeflemektedir. Enerji 
açısından verimli aydınlatma, binanın değerini maliyet etkin 
şekilde artıracak bir üst sınıflandırma düzeyine geçmenize 
yardımcı olabilir.

Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri 
enerji problemidir. Giderek artan dünya 
nüfusuna karşın enerji kaynaklarının sınırlı 
kalması fiyatların alabildiğine yükselmesine 
sebep olmuştur. Böylece enerji problemi 
gündeme gelmiş, tüm dünya devletleri 
tüketilen enerji miktarını azaltmaya 
çalışmıştır. 

Green Technology olarak vizyonumuz, 
enerjiyi daha verimli kullanan yaşam 
alanları oluşturabilmek için ürün ve hizmet 
sunmaktır. “Enerji israfına son vermek” 
konusunda kararlıyız. 

www.enerjiniverimlikullan.com

“Enerjini Verimli Kullan” Bir Green Markasıdır.






