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Genel Özellikler 

• Türkçe ve Yerli Yazılım (32 ve 64 WindowsXP, Vista, 7, 8 ve Windows 10 Desteği) 

• Gelişmiş Raporlama Seçenekleri (İki tarih arası, günlük, haftalık, aylık, yıllık, kameraya, plakaya, giriş, çıkış, giriş/çıkış ve şehre göre raporlama) 

• Her kamera için tüm ayarlar kamera bazlı yapılabilir. Örn. Bir kamerada abonelik kontrolü yaparken diğerinde yapılmayabilir vb. 

• Talebe gore özel Geliştirme ve ek fonksiyonlar ekleyebilme. (özel talepler değerlendirilip bilgi verilecektir.) 

• Seri port G/Ç role devreleri generic desteği. Her modülün yazılım altyapısı değiştirilmeden entegre edeilebilir olması. 
 

Ç	ok	lu	Mon	i	tör	De	s	t	e	ğ	i	

(Multi Monitor) 

Plaka		Tanıma	Sistemi	

Ö z e l l i  k le r 

}  Yerli Yazılım ve Tam Türkçe Arayüz 

}  %95 Başarı Oranı 

}  3 Farklı Modda Çalışabilme Özelliği 

}  Otoyol, Site, Otopark (Ücretli/Ücretsiz) 

}  Gelişmiş Raporlama Seçenekleri 

}  Sınırsız Veri Kaydı Özelliği (Disk  Kapasitesi) 

}  Bariyer ve Dedektör Entegrasyonu 

}  Tam  Özellikli Abonelik Sistemi 
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SİTE MODÜLÜ 

• Site Sistemi, site giriş-çıkış araç yönetimini plaka tanıma yardımıyla gerçekleştirir. 

• Site sakinlerine ait araç plakaları kaydedilir, ve bu araçların kapıya gelmesiyle birlikte bariyer otomatik olarak açılır. 

• Site sakininin aracını kaydederken belli tarihler arası giriş/çıkışına izin verilebilir. Giren kişinin isim bilgisini gösterir. 

• Birden fazla giriş-çıkışı olan siteler için merkezi kapı yönetimi sağlar. 

• Tüm Giriş-çıkış yapan tüm araçlar resimleriyle birlikte kaydedilir. Geriye yönelik kayıtlar incelenebilir. 

• İçerideki araç sayısı ve araçların bilgilerini görebilme, arama yapabilme ve raporlama. 

• Otopark kapasitesi belirleyebilme ve Kapasite aşımında uyarı sistemi. 

• Yasaklı araç kaydı ve tespit sonrası sesli ve görüntülü ikaz sistemi 

• Abone karşılama ekranı (plaka, abone adı, abonelik durumu, hoşgeldiniz mesajı, Her kamera için ayrı ayrı ekran desteği) 
 
 
OTOPARK MODÜLÜ 

• Hazırda bulunan otopark ücretlendirme sistemiyle entegre edilebilir. 

• Otopark Sistemi ile otopark işletmenizdeki kaçakları önleyebilirsiniz. 

• Plaka tabanlı kayıtlarla otopark güvenliğini artırır. 

• Tek girişli hem giriş hem çıkış olarak kullanılan otoparklarda tek kamera ile giriş/çıkış kaydı. 

• İçerideki araç sayısı ve araçların bilgilerini görebilme. 

• Otopark Kapasitesi Durumu, Kalan boş yer ve kapasite doluluğunda uyarı. 

• Otopark ücret cetveli oluşturma, ücret hesaplama ve otopark fişi yazdırma özelliği. 

• Otopark abonelerinin kaydına izin verir, abonelere kapıları otomatik açar, Giriş yapan abonenin isim bilgisini gösterir. 

• Araçların giriş-çıkış zamanlarını kaydederek gelişmiş raporlar üretir. 

• Araç bazında sorgulama yapılabilir. 

• Yasaklı araç kaydı ve tespit sonrası sesli ve görüntülü ikaz sistemi 

• Abone karşılama ekranı (plaka, abone adı, abonelik durumu, hoşgeldiniz mesajı, Her kamera için ayrı ayrı ekran desteği) 
 
 
OTOYOL MODÜLÜ 

• 180 KM/h ile giden aracın plakasını okuyabilme özelliği. 

• Mobil Emniyet birimleri için GPS modülü desteği ile tespit sonrası aracın lokasyon 

koordinatlarını kaydetme özelliği. Haritadan takip. 

• Yerel veritabanına aranan/çalıntı araç girişi, araç tespit edildiğinde sesli ve görüntülü uyarı sistemi. 

• POLNET ve Farklı uzak veritabanlarına bağlantı ve sorgulama yapabilme özeliği. 

• Gerekli alarmları çıkartır ve Gelişmiş raporlama seçenekleri sunar. 
 
 
ÖZEL FONKSİYON ve MODÜLLER 

• GPS Modül desteği ile emniyet, sigorta ve hukuk kurumlarına özel çözümler. 

• TCP/IP Sunucu desteği ile kendi yazılımınıza kolay entegrasyon. 

• Akaryakıt otomasyon sistemlerine entegrasyon. 

• Çoklu Monitör (Multi monitor) desteği. Ana Ekran, Otopark, Raporlama Ekranı, Misafir Karşılama Ekranı (hoşgeldiniz) 

• AVM güvenlik giriş/çıkış entegrasyonu
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