


Sektörde öncü, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların
bilincinde bir kuruluş olarak, hedefimiz müşterilerimizin

sürekli memnuniyetini sağlamaktır.

www.asissavunma.com.tr  -  info@asissavunma.com.tr





KURUMSAL
Asis Savunma Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. Savunma Teknolojilerinde, müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için
kaliteden ödün  vermeden ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek, en az maliyet ile müşterilerimize hizmet etmek
ilkesini benimsemiştir.

VİZYONUMUZ
• Milli Güvenlik başta olmak üzere her sektörde gelişen teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak güvenlik  çözümlerini
kullanıcıyla buluşturmak.
• Mevcut piyasa ürünlerine göre proje oluşturmak yerine, ihtiyaç duyulan gerekliliklere göre proje üretmek.
• Piyasada kalıplaşmış güvenlik çözümlerini yeni teknolojilerle entegre ederek daha güçlü konseptler oluşturmak.
• Sahada uzun yıllar sonunda  kazandığımız tecrübelerimizi teknolojik birikimlerimizle birlikte uygulamaya geçirerek
hizmet etmek temel ilkelerimizdir.

MİSYONUMUZ
• Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ülke savunmasında ve asayiş hizmetlerinde
görev yapan kurumlar için yeni ve etkin çözümler üretmek.
• Güvenlik hizmetlerinde personel desteğine daha az ihtiyaç duyan akıllı sistemler inşa etmek.
• Kurumları, yeni teknoloji ürünleri ile buluşturarak var olan klasik yapının üzerinde projeler oluşturmak.
• Güvenlik sistemleri konularında danışmanlık hizmetleri vererek ihtiyaçduyulan kurumsal bilgi düzeylerini artırmaktır.

ŞİRKETİMİZİN KALİTE POLİTİKASI
Sektörün öncü, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimizin
sürekli  memnuniyetini sağlamaktır.

Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak;
Kaliteli hizmet sunmak, müşterilerimiz ile komple sistem ve süreç ortaklığı oluşturmak, güvenilir, yenilikçi ve sürekli
iyileştirme anlayışında olmak ve böylece müşterilerimize en fazla yararı sağlamak hedefimize ulaşmak için gerekli
unsurladır.

İlgili alanlarda dayanıklı ve güvenilir ürünlerin ve hizmetin sunulması;
Çalışanlarımız için etkili, verimli ve mutlu olarak çalışabilecekleri bir ortam ve görev kapsamı oluşturarak sürekli
öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlamak, hedeflerimize ulaşmak ve geleceğimizi güvence altına almak açısından
en önemli faktörlerdir.

Verimliliği artırıcı faaliyetlerde bulunmak;
Şirketimizin bu temel ilkeleri ışığında Toplam kalite Yönetimini benimseyerek sürekli yaşatmak ve böylece kalite
bilincinin sistematik ve kalıcı olmasını sağlamak Asis Savunma Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. çalışanları olarak ortak
görevimizdir.

Kalite sistemimizi sürekli geliştirmek ve Toplam kalite anlayışını sürdürmek.
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FAALİYET ALANLARIMIZ

Asis Savunma Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. müşterilerine farklılık getirecek proje hizmetleri sunmak için kurulmuştur.
Gelişen teknolojiler doğrultusunda kendisini sürekli yenilemiş ve günümüzde, uzmanlık gerektiren büyük ölçekli
IT projeleri ve Network projelerini de başarı ile geçekleştirmektedir. Firmamız projelerinde tüm dünyada incelenmiş,
denemiş, kabul görmüş ve problemsiz çalışan sistemleri müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca Asis Savunma Teknoloji-
leri Dış Ticaret A.Ş. Dünyanın önde gelen bir çok teknoloji firmasının çözüm ortağı konumundadır.

Sahada 16 yıllık deneyimin verdiği hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmiş ve çalıştığı kurum ve 
kuruluşların teknoloji konusundaki projelerine uzun yıllar amacına uygun, kararlı çalışılabilecek katma değerli 
çözümler sunmuştur.
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ASKERİ KIŞLA VE ÜS BÖLGELERİ

Ülkemizin, günümüzde maruz kaldığı asayiş sorunlarının başında terör unsurlarının tehditleri ve terörle mücade-
lede görev yapan güvenlik unsurlarının tesis emniyeti gelmektedir. ASİS Savunma, bu sahada uzun yıllar görev 
yapan tecrübeli personelleri ile doğru ve etkin analiz, projelendirme ve uygulama yaparak hizmet vermektedir.

Meskun mahalde konuşlu askeri kışlalar, terörle mücadele eden Askeri Üs Bölgeleri ve Emniyet Müdürlüğü
tesislerinin çevre emniyeti, yaklaşma istikametlerinin izlenmesi ve kontrolü, uzak mesafelerden yapılan taciz
ve baskın noktalarının etkili şekilde baskı altına alınması hususlarında özel çözümler üretmek temel hedefimizdir.
Şırnak ili Gabar Dağı, Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi (EL-Bab), Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hudutları gibi kritik terör bölgelerinde askeri üslerin emniyeti ve hudut ihlallerinin en aza indirilmesi
için uzun yıllardır hizmet veren ASİS Savunma, bu tecrübelerini yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırarak hedeflerini
daha ileriye taşımaktadır.

Mevcut piyasa ürünlerinin bu kritik tesislere entegrasyonu ihtiyaca yeterli oranda cevap vermemektedir.
ASİS Savunma, bölge ve tesislerin tehdit karakterine uygun özel çözümler üreterek, mevcut personelin en etkin
şekilde kullanabileceği projeler oluşturan, sektöründe öncü firmadır.
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HUDUT EMNİYET SİSTEMLERİ

Asis Savunma, Sınır Güvenliğinin sağlanmasına yönelik etkin teknolojik çözümleri oluşturmuştur. Söz konusu 
sistemler sayesinde sınırlarda artık personel ile gözetleme yapılmasına gerek kalmayacak teknoloji 
kullanılmaktadır. Asis Savunma Teknolojilerinde sınır hattını ihlal eden herhangi bir tehdit, geliştirilen teknoloji
ve protokol emirleriyle tespit edilmekte ve 7 gün / 24 saat kesintisiz otomatik tespit edilmekte ve sistemi işleten 
operatör uyarılmaktadır. 

Asis Savunma, üst düzey teknolojik kamera sistemleri ve yazılım destekli uygulamaları ile kademeli komuta
kontrol unsurları ve güvenli haberleşme altyapısı ile sınır bölgesine yönelik tehditleri algılar. Hareketli ve sabit,
insanlı ve insansız entegre sensör sistemleri ile tespitffeşhis, tanıma, sınıflandırma ve takip görevlerini yerine
getirmektedir. Seçilen operasyonel bölgede durumsal farkındalık sağlanmakta ve Bilgi Yönetimi, Karar Verme,
Müdahale Unsurlarının Koordinasyonu ve Gelişmelerin Takibi faaliyetleri Coğrafi Bilgi Sistemi destekli olarak
etkin bir şekilde yürütülmektedir. 

Asis Savunma, entegre sınır yönetimi stratejisine uygun, kullanımı basit, maliyeti etkin, bakımı kolay, ihtiyacın
değişimine kolayca cevap veren, geliştirilebilir, yeni teknolojilerle uyumlu yapıda Sınır Güvenliği çözümlerini
sınırlarımızda "anahtar teslim" uygulamaya hazırdır. 

Bir proje şirketi olan Asis Savunma A.Ş. bu alanda aşağıdaki sistemler ile ilgili entegre çözümler sunmaktadır. 

• Termal Kamera Sistemleri
• Basınca Duyarlı Koruma Sistemleri
• Mikrodalga Koruma Sistemleri
• Fiber Optik Pipeline Güvenlik Sistemleri
• Intelligent Fiber Optik Çit Koruma Sistemleri
• lnfrared
• Lidar
• Fiziki Bariyerler
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ÖZEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

ASİS Savunma, her sahada ihtiyaç duyulan alternatif çözümler ile alanında öncü firma olarak hizmet vermektedir.
 
İHA 1
Amatör piyasa ürünlerinden farklı olarak endüstriyel yapıda Askeri kullanım şartlarında uçuş yapabilen, 12 Kg yük
veya mühimmat taşıyabilen, uzun süreli ve her türlü hava koşulunda görev yapabilen İnsansız Hava Araçları
(DRONE) ile kritik operasyonlara destek verilmektedir. İHA’nın üzerindeki termal kamera ile hedef tespiti yapılırken,
tümleşik 30X Starlight kamera ile hedef detayı ve uçuş esnasında anlık yüz tanıma analizi yapılabilmektedir. Ayrıca
 değişik ihtiyaçlara alternatif çözümler oluşturulabilmektedir.
 
İHA 2
Özel ürünler kapsamında sütre gerisinde görev yapabilen İHA’lar da farklılığımızı öne çıkarmaktadır. MESH özelliği
ile havada link yapabilen bir adet İHA ile aynı anda 4 İHA sütre gerisinde anlık komuta edilerek görüntüleri
alınabilmektedir. Üzerindeki termal veya gündüz kamerası ile hedef analizi yapabilen İHA’lar otonom uçuş kabiliyeti
sayesinde operatör kontrolüne gerek kalmadan kalkış, devriye, iniş, bataryayı değiştirme ve tekrar havalanabilme
özelliklerine sahip, sınıfındaki tek üründür.
 
YILDIRIMSAVAR
Askeri saha ve arazi koşullarında en çok karşılaşılan tehlikelerden birisi de yıldırımlardır. Konvansiyonel paratöner
ürünleri yıldırımı engellemek için, bulunduğu lokasyona çekerek topraklama yapmaktadırlar. Zemin yapısına bağlı
olarak bazı durumlarda çevresindeki nesne ve canlılara deşarj sirayet edebilmektedir.  “YILDIRIMSAVAR” Sistemleri
bulunduğu sahayı tamamen görünmez hale getirerek üs bölgesi veya tesisleri yıldırıma karşı koruma sağlar. Aynı
zamanda gerilim hatlarından gelebilecek olan yıldırım etkilerine karşı binlerce defa maruz kalmasına rağmen
çalışmaya devam eden özel parafodur sistemleri ile tüm şebekeyi koruma altına almaktadır. Bu sistemin
uygulandığı saha, uygulama şekline göre 3.000.000 Euro’ya kadar sigortalanmaktadır.
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NİZAMİYE EMNİYET VE KONTROL SİSTEMLERİ

Nizamiye Güvenlik Sistemi, Araçaltı Tarama Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi, Road Blocker, Mantar Bariyer ve eğer
istenirse parmak izi veya kart okuyucu sistemi ile birlikte çalışır. 

Sistem online bir sistem olup sistem üzerindeki bilgiler aynı ağa bağlı izin verilen herhangi bir kullanıcı tarafından
görülebilir ve değiştirilebilir. Bir nizamiyenin 3 girişine aynı anda araçaltı tarama sistemi bağlanıp bunların
kontrolü tek bir bilgisayardan ekrana veya ekranlara yansıtılabilir. 

Plaka tanıma sistemi, araçaltı tarama sistemi ve geçiş kontrol sistemi birlikte çalışır ve tek bir merkezden
yönetilebilir. Sistem üzerindeki donanımlar bilgisayar kontrollü olup durumları sistem bilgisayarladan izlenir ve
kontrol edilir. Nizamiye Güvenlik Sisteminde her bir araç veya personel bölge bölge yetkilendirilebilir. Her türlü
geçiş kaydı izin verilen ağdaki herhangi bir bilgisayardan döküm alabilir. 

Kurulu sistemler arasında ortak bir server kurularak sistem diğer sistemlerle bütünleştirilebilir. Asis Savunma bu 
konuda uzmanlaşmış ekibi ve teknolojik altyapısıyla anahtar teslim uygulaması gerçekleştirmektedir. 

Bir proje şirketi olan Asis Savunma A.Ş. bu alanda aşağıdaki sistemler ile ilgili entegre çözümler sunmaktadır. 

• Araçaltı Görüntüleme Sistemi
• Plaka Tanıma Sistemi
• Road Blocker
• Mantar Bariyer
• Parmak izi ve Kart Okuyucu ( PDKS Sistemleri )
• Yüz Tanımlama Sistemleri
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KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ

Güvenlik amaçlı Video gözetleme sistemlerinin ilk akla gelen bileşeni kameralardır. İster analog olsun isterse
IP tabanlı olsun CCTV sistemi kullanıcı ile etkileşimli, proaktif bir güvenlik katmanıdır ve operatör ile uygun
etkileşim olmadan anlamlı sonuç üretemez. Maksimum gözetleme ve güvenlik için kamera yerleşimi yapılırken
kör nokta olmayacak şekilde bir planlama yapılması, kameraların bir birini takip eder şekilde tesisi ve özellikle 
bu yerleşimin güvenlik riskleri analiz edilerek oluşturulan senaryolara uygun olması önemlidir. 

IP Kamera sistemlerinde artan çözünürlükler beraberinde bir takım hesaplamaları göz önünde bulundurmamızı
mecbur kılmaktadır. Bu mecburiyetleri şu şekilde saymak mümkündür. 

• Network band genişliği hesaplaması
• Kayıt süresi ve çözünürlük doğrultusunda stroge hesaplaması
• Sunucu başı kamera adedi
• m2 Başına düşecek pixel hesaplaması 

içerisinde birçok disiplini barındıran bu sistemler güvenlik sistemi olması nedeni ile sıfır hata toleransı ile 
uygulanmalıdır. Güvenlik sistemlerinin her bileşenin de olduğu gibi kamera sistemlerinde de doğru strateji
izlenmediğinde bazen çözüm yerine sorun üreten sistemler haline dönüşmeleri de kaçınılmazdır. 

Bir proje şirketi olan Asis Savunma A.Ş. bu alanda aşağıdaki sistemler ile ilgili entegre çözümler sunmaktadır.
 
• IP Kamera Sistemleri
• Termal Kameralar
• Lazer Kameralar
• Endüstriyel Kameralar
• Mobil Kamera Sistemleri 
• Trafik Kontrol Sistemleri
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ROAD BLOCKER MANTAR VE KOLLU BARİYERLER

ROAD BLOCKER / BLOK BARİYER
Road Blocker her türlü araçlı saldırıya karşı, askeri tesisler, devlet binaları, elçilikler, üretim tesisleri, petrol
rafinerileri, oteller, havaalanları ve stadyum gibi giriş-çıkışın kontrollü ve güvenli yapılması gereken alanlarda
en yaygın kullanılan sistemdir. Sistem sadece araç çarpmalarına dayanıklı bir kasa olarak tasarlanmamış aynı 
zamanda sistemle ilgili tüm aksamlar da gerçekleşebilecek saldırılara karşı güçlendirilmiştir. Hidrolik çalışma 
sistemi sayesinde en yoğun yerlerde bile kesintisiz çalışmaktadır. Bu sistem, Mantar Bariyer ve diğer bariyerler
ile senkronize edilerek olası saldırılarda savunmayı en üst düzeyde tutarak, araçların güvenli bir şekilde bölgeye
girişini sağlamaktadır. 

MANTAR BARİYER 
Darbeye ve hava koşullarına dayanıklı Hidrolik Mantar Bariyerler, ileri teknolojisiyle Avrupa normu 304 Kalite
Paslanmaz borulardan üretilmektedir. Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da istenen
güvenlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Elektronik özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her
tür kart okuyucu, uzaktan kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik plaka tanıma sistemi
veya basit bir kontrol düğmesiyle dahi, herhangi bir giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bunun yanı
sıra sisteme; manyetik loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar veya kırmızı/yeşil trafik ışığı gibi emniyet
aksesuarları kolayca entegre edilebilir. 

Asis Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin özel tasarlamış olduğu suikast mantarı tamamen bombalı araçlar ve araçlı
intihar saldırılarını önlemek için özel dizayn edilen bir bariyer çeşididir. 

Mantar bariyer, her tip araçlı suikast riskine karşı özel olarak tasarlanmış bir güvenlik ürünüdür. Saatte 80 km.
hızla bile çarpan bir aracı durduracak niteliklere sahip olan mantar bariyerler, hidrolik çalışma prensibi ile son
derece kararlı bir çözümdür. 

KOLLU BARİYER
Kollu Bariyerler estetik görünümü, hava şartlarından etkilenmeyen paslanmaz çelik dış kabini ve güçlü motoru
ile uluslararası standarda ve kaliteye sahiptir. Bariyerlerin üzerindeki fotoseller sayesinde araç geçişi tespit edilip
araç geçene kadar bariyer kolunun indirilmesi önlenir. Böylece olası kazalar önlenmiş olur. Çalışma hızı da 
kullanıcının ihtiyacına yönelik ayarlanabilir. Bariyer istenirse uzaktan kumanda, manuel buton, kart okuyucu gibi
alternatif aksesuarlarla kumanda edilebilir, giriş genişliğine bağlı olarak farklı kol uzunlukları kullanılabilir. 

www.asissavunma.com.tr





YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ
 
İnsan yüzü, insanın kimliğini açığa vurduğu için sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynar. İnsan yüzünü
güvenliğin en önemli unsuru olarak kullanan biyometrik yüz tanıma teknolojisi, hem emniyet güçlerine
hem de emniyet güçleri dışındaki çok çeşitli uygulamalara yönelik potansiyeli sayesinde son birkaç
yıldır dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yüz tanıma sistemi, parmak izi/avuç içi izi ve irisin kullanıldığı diğer biyometrik sistemlere kıyasla
temassız işlem özelliği sayesinde belirgin avantajlara sahiptir. Yüz görüntüleri, kimliği tespit edilen
kişiye dokunmadan, belirli bir mesafeden yakalanabilir ve tanımlama işlemi için söz konusu kişiyle
etkileşime girilmesine gerek yoktur. Ayrıca, kaydedilen ve arşivlenen yüz görüntüleri daha sonra bir
kişinin kimliğini tespit etmede kullanılabildiği için yüz tanıma sistemi, suçlular üzerinde caydırıcı bir 
etkiye sahiptir. 

Asis Savunma Yüz Tanıma Teknolojisinin güçlü özellikleri, düşük kalite toleransında gizlidir. Daha önce 
hiç önem taşımayan veya çok az önem arz eden yüksek ölçüde sıkıştırılmış güvenlik kamerası video 
ve görüntüleri, artık kanıt olarak kullanılabilir ve yüksek pozitif tanımlama oranı sağlayabilir. 
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PLAKA TANIMLAMA SİSTEMLERİ

Plaka Tanıma sistemleri kameradan gelen görüntülerin yazılımda görüntü işleme teknolojisi ile işlenerek sayısal 
değere dönüştürülüp aracın diğer görüntüleri ve tarih, saat gibi zaman bilgileri ile eşleştirilerek bir data base
de tutulması işlemidir. Anlık uyarılar ve geriye dönük bilgilerin taranması, detaylı raporloma ve haritalar üzerinde 
konumlandırmaların yapılması, lokasyon bilgilerinin alınması gelişmiş yazılımlar ile kolay ve basit hale gelmektedir. 

Asis Savunma Teknolojileri sizlere her alanda olduğu gibi plaka tanıma sistemlerinde de iddialı ve dünyanın en
gelişmiş sistemi ile kesin ve profesyonel çözümler sunar. Plaka tanıma yazılım ve donanım olarak, sadece plaka
tanıma sistemi olarak özel üretilmiş komple bir platformdur. Sistem gece gündüz ayrımı yapmadan dünyadaki 
en yüksek doğruluk oranında sahip plaka tanıma sistemidir. 

Sabit Plaka Tanıma Sisteminin Üstün Özellikleri; 
• Araç hızı okuma özelliği
• Araç markası okuma özelliği
• Saatte 225 km hızla giden aracın plakasını okuyabilme özelliği
• Dakikada 5000 plaka okuma özelliği
• Birçok araç görüş alanındayken araçları tanımak için plaka belirginleştirme özelliği
• Uluslararası plakaları okuma desteği
• Gelişmiş harita desteği ile gelen plakanın hangi bölgede okuma yaptığı ve bütün bir sistemde hangi yönde
ilerlediğini belirleyerek geçmiş yön haritası oluşturma özelliği ve tarih,saat ve bölgelere göre filtreleyerek arama
yapma özelliği
• Çift kamerası sayesinde, birinci kamera plaka okuması yaparken ikinci kamera da daha geniş bir açıdan aracın
resmini çekip plaka ile eşleştirme özelliği
• Joker liste özelliği (Bilindik kara liste uygulamasının yanında Joker liste özelliği sayesinde bir olay anında tanık
plakanın tamamını görememişse bile verdiği veriler ile oluşturulan ikinci bir liste sayesinde bu özelliklere uyan
araçların plakası okunduğunda da alarm üretme)
• Gelişmiş SDK desteği ile mevcut diğer yazılımlara entegre olabilme özelliği.
• 45 ve 90 derecelik açılarda plaka okuyabilme özelliği 

Mobil Plaka Tanıma Sistemleri
Mobil plaka tanıma sistemi, Emniyet güçleri ve kolluk kuwetleri için üretilmiş taşınabilir bir platformdur. Güvenlik
uygulamalarını düzenlemek, plaka envanteri tutmak, güvenlik ve erişim kontrolü sağlamak isteyen kuruluşların
güvenle kullanabileceği üstün teknoloji ürünü bir sistemdir. 

Mobil plaka tanıma sistemi aracınızın üzerine montajı yapılarak araç seyir halindeyken otomatik olarak 
çevredeki plakaları okur, kayıtlı bilgilerle karşılaştırır ve müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda sizi uyarır.
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TERMAL KAMERALAR

Termal görüntüleme kameraları sınır güvenliğinde sıklıkla kullanılmaktadır. İnsan boyutundaki hedefleri
kilometrelerce uzaktan görebilmeleri sayesinde sınır güvenliği ve koruması için son derece uygundurlar. Bazı 
Termal kameralar insan boyutundaki hedefleri 20 km uzaktan görüntüleyebilirler. 

Bir ülkenin sınırlarının güvenliği askeri güvenlik koridoru için çok önemlidir. Fakat potansiyel tehditleri ve
kaçakcıları zifiri karanlık veya zor hava şartlarında tesbit etmek son derece zordur. Termal görüntüleme
kameraları sınır kontrol profesyonellerinin gece ve diğer düşük ışık şartlarında işlerini yapmalarını sağlar. 
Termal görüntüleme kameraları bir sınır güvenliği projesinde radarlar ve diğer sensörlerle entegre edilebillir. 
Sadece kara sınırları korunmak zorunda değildir. Termal görüntüleme kameraları sahil gözetleme projeleri için
de mükemmel araçlardır. Küçük tekneler son derece uzak mesafelerden tesbit edilebilir. 

Asis Savunma Termal Kamera Sistemi güvenliği projelerinde geniş bir deneyimi vardır ve geniş bir termal kamera 
çeşitliliği sunar. Termal kamera sistemlerini entegre etmek isteyen sistem entegratörlerine yardımcı olmak için 
özel geliştirilmiş yazılımlar sunmaktayız. 

Asis Savunma Teknolojileri A.Ş. geliştirilen üstün termal kamera sistemiyle hem gündüz hem gece şartlarında
tehdit oluşturan unsurların kolaylıkla tespit edilmesini sağlanmaktadır. 

Sınır güvenliğinde son derece önemli bir unsuru olan Termal Kamera Kullanım Alanları; 

• Sınır Gözetleme
• Taktiksel Keşif
• Sahil Güvenliği
• Tesis Güvenliği
• Uzun Mesafe Gözetleme
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GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
 
Personellerinizin, müşterilerinizin veya ziyaretçilerinizin giriş çıkış zamanlarını kontrol ve kayıt altına
almak için, veya geçiş noktaları belirleyerek bu noktalar sınırları içerisinde kendinize özel alanlar
belirlemek için, en güzel yöntem Access geçiş kontrol sistemleridir.

Tüm kuruluşlar, sektöre veya coğrafi konuma bakmaksızın, fiziksel varlıkların ve tesis içindeki kişilerin
güvenliği ve kontrolünün sağlanması konusunda teknolojik ürünlerden destek almaktadır. Erişim
denetimi ve kimlik yönetimine yönelik temel kavramlarını yeniden şekillendiren yeni teknolojiler hızla
gelişmekte, şirketlere ve karmaşık kamu kişiliklere kusursuz güvenlik sağlamaktadır.

Bu sistemler video sistemleri ile entegre edilerek alarm durumlarında acil eylem planlarını uygulamanıza
büyük katkı sağlar. Ayrıca bu entegrasyon ile yetkisiz kişilerin sabotajlarını da tespit etmeniz mümkündür.

Asis Savunnma Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. Erişim Denetimi, Biyometrik ve Kimlik Yönetimi çözümlerinde,
kuruluşunuzun güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde arttırmak için tasarlanmış gelişmiş teknolojileri
bir araya getirir.

Access Geçiş Kontrol Sistem Bileşenleri;

• Merkezi Kontrol Yazılımları
• Kart Okuyucu
• Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma
• İris Tanıma
• Turnikeler
• Manyetik Kilitler
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Asis Savunma Teknolojileri A.Ş.
Mahmut Şevket Paşa Mah. Odesa Bulvarı No:34 Şişli / İstanbul

+90 212 210 60 02

+90 212 210 60 03
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