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DONANIMLAR



INF 110
Çok az yer kaplayan, yazıcı, okuyucu gibi ana bileşenleri içeren modüler bir kiosktur. Opsiyonel
olarak eklenebilen ikinci 19’’ ekran ile reklam ve yönlendirme/bilgilendirme uygulamalarına
imkân sunar.

Özellikler
Metal Gövde, Kiosk PC, Windows 10, 19’’ LCD Ekran
Boyut: 480 x 470 x 1460 cm,   Ağırlık: 45 kg

Opsiyonlar
 19’’ Dokunmatik Ekran
 19’’ İkinci LCD Ekran
 80 mm Termal Makbuz Yazıcı
 Çelik Klavye&Trackball
 Telefon
 Swipe Reader
 2D Barkod Okuyucu
 Giydirilebilir Forex

Hedef Pazar 
Belediyeler, kurum müdürlük bina girişleri, bekleme alanları, dinlenme salonları, kafeterya alanları, 
konferans salonları, bilgi almak, öneri/şikayet ve bilgilendirme yapmak, sanal pos ile satış yapmak ve 
vb türü uygulamalar için ideal

İhtiyaç Analizi
 Müşterilerinize serbest ortamda bilgilendirme yapmak istiyor musunuz?
 Çalışanlarınızı mola saatlerinde veya gün içinde bilgilendirmeye ve eğitmeye ihtiyacınız var mı?
 Müşteri bir ürün hakkında bilgi edinmek isterse kime soruyor?
 Kampanyalarınızı nasıl duyuruyorsunuz?
 Özel gün ve haftalar için kioskunuzu özel olarak giydirebilmek ister misiniz?
 Anket, başvuru, şikayet, soru alma gibi müşteri hizmetlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 



DUET
Duet, alışveriş merkezlerinden, mağazalara, spor alanlarından, havalimanlarına başvuru, satış
ve tanıtım gibi çok amaçlı kullanım imkânı sunar. Hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan Duet,
isteğe bağlı olarak firmanın kurumsal renkleri ve logosuyla giydirilebilir.

Özellikler
Önden Erişimli Metal Gövde, Kiosk PC, Windows 10, 17’’ Dokunmatik LCD Ekran, 
Çelik Klavye&Trackball
Boyut : 620 x 2080 x 600 mm                                                                                                                           
Ağırlık: 137 kg

Opsiyonlar
 19’’ Alt Ekran
 19’’ Üst Ekran
 80 mm Termal Makbuz Yazıcı
 A4 Lazer Yazıcı Siyah/Beyaz
 Unattended POS için alan
 Parmak İzi Okuyucu
 Telefon Seti
 UPS
 2D Barkod Okuyucu
 Kamera

Hedef Pazar 
Belediyeler, kurum ana girişleri, bekleme alanları, dinlenme salonları, kafeterya alanları,
konferans salonları… Bilgi almak, öneri/şikayet ve talep toplamak, bilgilendirme yapmak, sanal
POS ile satış yapmak vb. uygulamalar için ideal.

İhtiyaç Analizi
 Müşterilerinize serbest ortamda bilgilendirme yapmak istiyor musunuz?
 Çalışanlarınızı mola saatlerinde veya gün içinde bilgilendirmeye ve eğitmeye ihtiyacınız var mı?
 Müşteri bir ürün hakkında bilgi edinmek isterse kime soruyor? 
 Kampanyalarınızı nasıl duyuruyorsunuz?
 Özel gün ve haftalar için kioskunuzu özel olarak giydirebilmek ister misiniz?
 Anket, başvuru, şikayet, soru alma gibi müşteri hizmetlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

 Pinpad
 Insert Kart Okuyucu
 Mifare Kart Okuyucu
 NFC Reader
 Kağıt Para Alıcısı
 Bozuk Para Alıcısı
 Bozuk Para Verici
 Kiosk Kontrol Kartı
 Dijital İmza Paneli
 Kart Yazıcısı



TOUCHDESK 43’’
Ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan 43’’ Touchdesk, interaktif tanıtım, eğlence ve oyun gibi fonksiyonları
dışında özel efektler sunmak ve ürün tanıtımı yapmak için kullanılmaktadır. Kullanışlı tasarımı ve ergonomisi
sayesinde tüm kullanıcılar tıpkı bir masa üzerinde çalışıyormuş gibi uzun süre tanıtımı yapılan bir ürünü
inceleyebiliyor ve karşılaştırma yapabilme imkânına kavuşuyor.

Özellikler
Metal Kabin, 43’’ Infrared Dokunmatik LCD Ekran, Temperli Koruma Camı, Kiosk PC, Windows 10 
Boyut : 1075 x 575 x 1410 cm 
Ağırlık: 100 kg

Opsiyonlar
 2D Barkod Okuyucu
 80 mm Termal Makbuz Yazıcı 
 Swipe Kart Okuyucusu
 Kamera
 Wifi

Hedef Pazar 
Büyük ve dokunmatik ekran üzerinde, ürünlerini                                                                                                               
ve hizmetlerini müşterilerine daha etkileyici bir
şekilde tanıtmak isteyen kurumlar. Ziyaretçilerine 
yer/yön bulma hizmeti sunmak isteyen tüm
firmalar.

İhtiyaç Analizi
 Bilgilendirme amaçlı kullanmak için bir cihaza mı ihtiyacınız var?
 AVM, plaza gibi büyük alanlarda yön bulma / yönlendirme işlemlerinizi dokunmatik ekran 

üzerinden yapmak ister misiniz?
 Ürünlerinizin tanıtımını büyük ekranlar üzerinden gerçekleştirmek ister misiniz?
 Ana bina, kampüs, plaza gibi büyük alanlı bina ve mekanlarınızda ziyaretçi veya müşterilerinizin yön 

bulma ve yer arama ihtiyacı oluyor mu?
 Çözüm, ürün ve hizmetlerinizi, esnek ve görsel  materyaller ile tanıtma ihtiyacınız var mı? 



Curve Desk
Yatay veya dikey ekran olarak konumlandırılabilen Curve Desk modelimiz, içeriklerinizi hedef kitlenize büyük
ekranlarda sunmanızı sağlıyor. Bilgilendirme ve reklam amacı olarak kullanabileceğiniz bu model ile,
ürünlerinizi sergileyebilir, müşterilerinizin web sitenizde dolaşmasına kolaylaştırabilir ve hatta e-ticaret
siteniz üzerinden mağazanızdan online satış yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikler
Metal Gövde, Kiosk PC, Windows 10, 32’’ Kapasitif Dokunmatik LCD Ekran

Opsiyonlar 
 22’’ Kapasitif Dokunmatik LCD Ekran
 80 mm Termal Makbuz Yazıcı
 2D Barkod Okuyucu
 Swipe Kart Okuyucusu
 Wifi

Hedef Pazar 
Alışveriş merkezleri, perakende zincir mağazaları,
iş merkezleri, plazalar

İhtiyaç Analizi

 Ana bina, kampüs, plaza gibi büyük alanlı
bina ve mekanlarınızda ziyaretçi veya
müşterilerinizin yön bulma ve yer arama
ihtiyacı oluyor mu?
 Bilgilendirme amaçlı kullanmak için bir cihaza mı
ihtiyacınız var?
 Çözüm, ürün ve hizmetlerinizi, esnek ve görsel
materyaller ile tanıtma ihtiyacınız oluyor mu?
 E-ticaret siteniz üzerinden dilediğiniz yerde
müşterilerinize online satış yapmak istiyor musunuz?



MONOLITH
Mekândan bağımsız olarak, tüm mesajlarınızı hedef kitlenize aktaran Monolith; reklam filmleri,
kurumsal tanıtım videoları, sunumlar, duyurular vb. görsel içeriklerin gösterimi ile ziyaretçi
ilgisini çekerek kurum imajınızı yükseltmenize yardımcı olur.

Özellikler
Metal Kabin ve Paslanmaz Çelik Taban,  43’’ LCD Ekran ve Temperli Cam,
Kiosk PC, Windows 10, Giydirilebilme Alternatifi (standart siyah gövde)
Boyut: 650 x 500 x 1865 cm                                                                                                                           
Ağırlık: 23 kg

Opsiyonlar
 43’’ Infrared Dokunmatik 
 2D Barkod Okuyucu
 Kamera
 Wifi

Hedef Pazar 
Belediyeler, AVM ler, plazalar, oteller, 
inşaat firmaları, genel müdürlük binaları, 
kamu binaları vb.

İhtiyaç Analizi
 Kurumunuzda duyuruları nasıl 
yapıyorsunuz?
 Bir davet olduğunda bunu bir ekran yoluyla mı yoksa broşür ile mi yapıyorsunuz?
 AVM’ lerde reklam yayınlamak için ne gibi çözümleriniz var
 Kurum kimliğinizi tam olarak müşterilerinize yansıtabiliyor musunuz?



RACKET 55’’
Şık ve ergonomik tasarımı ile Racket 55’’ kiosk, firmanızın poster, video gösterimi, tanıtım ve reklamlarını 
yayınlamak için idealdir. Ayrıca yönlendirme ekranları olarak da kullanabileceğiniz kiosk ile müşterilerinizin 
mekanınızda kolaylıkla dolaşmasını sağlayabilirsiniz. 

Özellikler
Metal Gövde, 55’’ Endüstriyel LCD Ekran ve Temperli Cam , Kiosk PC, Windows 10
Boyutlar:844x1750x140 mm

Opsiyonlar

 Infrared Dokunmatik Cam
 LED Ekran Seçeneği
 Çift Ekran opsiyonu
 Tek tarafı dokunmatik, arka kısım LCD
 Corian kabin eklentisi

İhtiyaç Analizi
 Tanıtımlarınızı dijital ekranlar üzerinden mi yapmak istiyorsunuz?
 Ziyaretçilerinizin kolaylıkla yön bulmasını mı istiyorsunuz?
 Reklamlarınızı ve bilgilendirmelerinizi basılı matbaa masrafları 
olmadan anlık olarak yayınlamak mı istiyorsunuz?

Hedef Pazar 
Belediyeler, AVM ler, plazalar, oteller, 
inşaat firmaları, genel müdürlük binaları, 
kamu binaları, oteller



SSS – SELF SERVİS SATIŞ
Fatura ve ön ödeme gibi tahsilat servisleri sunan kurumlara yönelik geliştirilen bu ürün, müşterilerin çeşitli
ödemelerini banknot, bozuk para veya kredi kartı/banka kartı aracılığı ile yapabilmelerine olanak sağlıyor.
Sahip olduğu üst ekran ile kurumun belirlediği videoların veya reklamların gösterilmesine olanak sağlıyor.
Güvenliği en üst seviyede tutan model, güvenlik kamerası ve hareket algılayıcı gibi donanımlarıyla kötü
niyetli girişimleri tespit edebiliyor. Alternatif dil seçeneğiyle, özellikle yabancı yabancı uyruklu müşterilerin
self servis uygulamalarından rahatça yararlanabilmesini sağlayan model, kurumların, sistemin
avantajlarından turistik bölgelerde de yararlanabilmesine imkân veriyor.

Özellikler
Önden Erişimli Metal Gövde, Endüstriyel Kiosk PC, Windows 10, 17’’ Dokunmatik LCD Ekran,
Üst kısımda aydınlatmalı alan, Elektronik Kilit, Özel kilitli kasa

Boyut: 620 x 2.080 x 600 mm
Ağırlık: 137 kg.

Opsiyonlar
 80 mm Termal Makbuz Yazıcı
 Unattended POS için alan
 Parmak İzi Okuyucu
 Telefon Seti
 UPS
 2D Barkod Okuyucu
 Web Kamera
 Dome Kamera ve NVR
 Kart Dispenser
 Çelik Klavye&Trackball

Hedef Pazar 
Belediyeler, kurum ana girişleri, bekleme alanları, dinlenme salonları, kafeterya alanları,
konferans salonları… Bilgi almak, öneri/şikayet ve talep toplamak, bilgilendirme yapmak, sanal
POS ile satış yapmak vb. uygulamalar için ideal.

İhtiyaç Analizi
 Müşterilerinize serbest ortamda bilgilendirme yapmak istiyor musunuz?
 Çalışanlarınızı mola saatlerinde veya gün içinde bilgilendirmeye ve eğitmeye ihtiyacınız var mı?
 Müşteri bir ürün hakkında bilgi edinmek isterse kime soruyor?
 Kampanyalarınızı nasıl duyuruyorsunuz?
 Özel gün ve haftalar için kioskunuzu özel olarak giydirebilmek ister misiniz?
 Anket, başvuru, şikayet, soru alma gibi müşteri hizmetlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

 Pinpad
 Insert Kart Okuyucu
 Mifare Kart Okuyucu
 NFC Reader
 Kağıt Para Alıcısı
 Bozuk Para Alıcısı
 Bozuk Para Verici
 Kiosk Kontrol Kartı
 Dijital İmza Paneli
 Kart Yazıcısı
 Isıtıcı



CURVE PHONE
Programlanabilir analog veya IP telefon kartının standart olarak sunulduğu Curve Phone’da, telefon 
bağlantısı için her türlü dış koşula dayanıklı olan bir ahize ve tuş takımı bulunuyor.

Özellikler
Metal Gövde, Vandal Proof Ahize, Çelik Kordon, Krom 
Kaplı Hook,  16 Tuş Takımı, PSTN veya IP
Telefon Hattı Bağlantısı

Boyut: 190 x 150 x 360 mm Ağırlık: 4 kg

Hedef Pazar 
Bankalar, perakende sektörü, iletişim sektörü, çağrı 
merkezi erişim gerektiren tüm iç ve dış mekanlar..

İhtiyaç Analizi
 Müşterilerin ihtiyaçlarını ve ya şikayetlerini 
bildirebilecekleri bir çağrı merkeziniz var mı ?
 Müşterilerinizin şikayet, öneri ve sorularını belirli noktalara                                                                                     

konulan telefonlarla size bildirilmesini ister misiniz?
 Bu sistemi altyapınıza analog olarak kurmak ister misiniz?



ÇÖZÜMLER



Digital Signage Çözümleri
Çağımızın bilgilendirme sistemi olarak nitelendirilen Digital Signage, çok farklı sektörlerde ve alanlarda 
hedef kitle ile etkili iletişim sağlayan kapalı devre yayın çözümüdür. Digital Signage sistemleri, tanıtım-
reklam, bilgilendirme ve kurumsal iletişime gibi çok farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Digital Signage, LED veya LCD ekranlar, Videowall, Projektör gibi çeşitli görüntüleme sistemlerinde, içerik 
yayın yönetim imkanı sunan yazılım çözümleri ile video, resim, ses, metin içeriklerinin yanında haber, 
kayan yazı, hava durumu, trafik ve yol bilgisi gibi birçok dinamik verinin merkezi bir yapı üzerinden 
gösterilmesini sağlayan bir sistemdir. Web tabanlı uzaktan erişim özelliğiyle IP ağ yapısı üzerinden 
yönetilebilen Digital Signage sistemlerinde konumdan bağımsız olarak içerik yayın yönetimi yapılabilir.

Digital Signage sistemlerinde; kamera, sensör gibi ortam verilerini sağlayan, ekrana bakanları algılayan ek 
cihazlardan gelen bilgilerin analizi doğrultusunda yayınlar akıllı hale getirilebilir, ortam durumuna veya 
kişiye özel içerik gösterimi yapılabilir.

Kiosk İnnova, uzman ekibi ile keşif ve danışmanlık aşamasından başlayarak, müşteri ihtiyacını karşılayacak 
en doğru ve en son teknoloji çizgisinde ürünler ile çözüm önerisini geliştirmekte ve ürünlerin sahada 
devreye alınması, ekranlarda yer alacak içeriklerin tasarlanması, içeriklerin yayın yönetimlerinin yapılması 
ve sahada teknik destek hizmetlerinin verilmesine kadar uzanan bir yapıda uçtan uca proje desteği 
sunmaktadır. 

Digital Signage çözümlerinde 10” ten 98’’ e kadar çeşitlenen endüstriyel ekranlar, iç ve dış mekan 
uygulamalarına uygun dev LED ekranlara ve videowall sistemlerine uzanan ekran seçenekleri 
kullanılmaktadır. Kullanılan endüstriyel ekranlar arasında, ilave bir bilgisayar donanımı gerektirmeyen SoC 
teknolojisine sahip ürünler de yer almaktadır.

Kiosk İnnova, sistemlerinin çalışmasındaki sürekliliği Türkiye'ye yayılmış 12 ofisiyle destekliyor. Ofislerdeki 
yetkin kadro; kurulum, bakım, arıza giderme hizmetleri sunmaktadır.

DS SUIT DIGITAL SIGNAGE YAZILIMI

DS Suit, İnnova tarafından uçtan uca Digital Signage sistemlerinin içerik yönetimini sağlamak ve sistemin 
kontrolünü sağlamak için geliştirilmiş yazılım çözümüdür. 

Kuruma özel sunucu veya bulut ortam kullanıma uygun olan DS Suit, Windows ve Android bilgisayarların 
kullanıldığı Digital Signage sistemlerinin yanı sıra, SoC (System on a Chip) teknolojisine sahip ekranlarda da 
merkezi yayın yönetimi yapılmasına olanak tanır. DS Suit,  Exchange, ERP ve CRM gibi farklı veri 
kaynaklarına entegrasyonu ve bu sistemlerden alınan verilerin yayınlanmasını desteklemektedir.

DS Suit ile;
• Tek bir merkezden, dağıtık yapıda tüm ekranlar 7/24 yönetilebilir.
• LED ve LCD ekranlar, Videowall ve projektör gibi tüm dijital 
mecralarda yayın yapılabilir 
• Windows, Android ve SoC sistemleri kullanılabilir 
• Farklı yetkilerde birden fazla kullanıcı tanımlanabilir
• Harici kaynaklardan güncel veriler aktarılabilir.
• Zamanlama özelliği sayesinde yayın içeriklerinin gösterim zamanları 
planlanabilir. İçeriklerin yayına gireceği ve çıkacağı tarihler gün/saat bazlı ayarlanabilir.
• Ekranlar gruplandırabilir, her gruba farklı oynatma listesi atanabilir.
• Ekranlarda yayınlanan içerikler raporlanabilir.



TOPLANTI ODASI EKRANLARI
Kiosk İnnova’nın geliştirdiği Toplantı Odası Yönetim Yazılımı, özellikle birden fazla toplantı odası bulunan kurumlarda, 
toplantı odalarının verimli kullanımını sağlamak ve toplantı bilgilerini bilgilendirme ekranlarına aktarmak için 
tasarlanmıştır. 

Çözümün kullanım alanları
• Toplantı salonları
• Derslikler (Üniversite, dersane ve kurum içi eğitim merkezleri)
• Konferans salonları ve fuar alanları
• Hastane muayene odaları

Exchange Server ile entegre çalışan bu sistemde toplantı detayları gerçek zamanlı olarak bilgilendirme ekranlarına 
yansıtılır. Bilgilendirme ekranları, toplantı odalarının dışında okullarda sınıf girişlerinde ve hastanelerde muayene 
odalarının girişlerinde kullanılabilir. Sınıfta yapılan ders, dersin konusu, öğretmen ve dersin kaçta başlayıp kaçta biteceği
gibi bilgiler gösterilir. Hastanelerde ise hangi odada hangi doktorun olduğu, muayene sırasının kimde olduğu gibi bilgiler 
gösterilebilir.

Toplantı Odası Yönetim Yazılımı Özellikleri:
• Ekranda toplantı konusu,  toplantı saati ve katılımcı bilgileri gösterilir.
• Odanın günlük toplantı programı gösterilir
• Toplantı saatleri haricinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı videolar görüntülenir
• Toplantı saati geldiğinde, dokunmatik ekran üzerinden toplantı, toplantıyı düzenleyen kişi tarafından onaylanır ve 

başlatılır
• Onaylanarak toplantı başlatılmadığında toplantı iptal edilir ve oda boşa çıkar böylece odaların etkin kullanılmasına katkı 

sağlanır
• Dokunmatik ekrandan, toplantı odasında bulunan projektör, akıllı tahta, klima vb. ekipmanlar için sorun bildirimi 

yapılabilir
• Yazılım dokunmatik olmayan ekranlarda da onaylama ve ekipman-sorun bildirimi fonksiyonları hariç olarak kullanılır
• Yazılımın yönetim ara-yüzünde, verilen tarih aralığında toplantıların detaylarına ilişkin raporlama yapılır. Excele

aktarılabilen raporda odaların kullanım sıklığı, toplantı düzenleyenler, onaylanmadığı için iptal edilen toplantılar vb. 
detaylar verilir. 

Kolay Yönetilebilir İçerik
DS Suit ile entegre tasarlanan Toplantı Odası Yönetim Yazılımı ile Bilgilendirme ekranlarında yer alan içerikler uzaktan 
kontrol edilebilir ve güncellenebilir. 
DS Suit, Kiosk İnnova tarafından bilgilendirme ekranlarındaki içeriklerin, kuruma özel sayfa tasarımları ile birlikte 
yönetilmesini sağlanan Digital Sigange yazılımıdır.
Şık Tasarımlar
Mekan tasarımına uygun, sıva altı veya sıva üstü kullanıma uygun olan bilgi ekranları, ihtiyaca özel farklı renklerde ve 
malzemelerden üretilebilir.
Farklı Ölçüler
Kapı yanı kullanılan bilgilendirme ekranları  10″, 12” ve 15″ boyutlarında olabilir, ihtiyaca göre dikey veya yatay olarak 
kullanılabilir.



KIOWARE

KioWare web tabanlı uygulamalar için kullanıcıların İşletim Sistemine ve
masaüstüne erişimini kısıtlayarak ve internet erişimini yalnızca izin verilen
web siteleriyle sınırlandırarak işletim sistemi seviyesinde yüksek kilitleme
güvenliği sağlar.

Uygulamalarınızı kötü amaçlı etkinliklerden koruyan ve kullanıcıların hassas
verilerinin masaüstüne veya harici cihazlara kaydedilmesini kısıtlayan
KioWare Lite, hem bireysel kullanıcı verilerini hem de şirketiniz ve
organizasyonunuz için gerekli olan verileri yetkisiz erişime karşı korur.

Ürünün 3 tip versiyonu bulunmaktadır; KioWare Lite, KioWare Bsic ve
KioWare Full.

KioWare Kiosk Yönetimi Sunucu Yazılımı olan “KioWare Server” fiziksel bir
sunucu üzerinden hizmet verebilir, öte yandan bir bulut ürünü olan
“KioCloud” ise sanal veya fiziksel bulut sunucuları üzerinden hizmet
verebilir.

Kurumsal çözüm arayan işletmeler için KioWare Kiosk Yönetimi Sunucu
Yazılımı, Kiosklarınızın yönetimini, uygulama/sayfa görüntülenme ve
kullanım istatistiklerini, anket verilerini, Kiosk içeriklerinin ve
konfigürasyonlarının yönetimi gibi seçenekleri tek tek veya grup bazında
uzaktan gerçekleştirebilme imkânı sunar.

KioWare Lite, Basic ve Full



˚ (Eklenti̊Bağımlı) ˚

Android için

KioWare

Windows için

KioWare

Windows için

KioWare Klasik

TARAYICI                                         LITE     BASIC    FULL      LITE     BASIC    FULL      LITE     BASIC    FULL

Chrome • • •
Internet Explorer • • •
Android Webview • • •

ENGELLEME

Popup Pencere Kontrolü • • • • • • • • •
Sekme Şeklinde Açılan Popup Pencereler • • • • • •
Alan/Sayfa Listesi Engelleme • • • • • • • • •
Dosya İndirme Engelleme • • • • • • • • •
Diyalog Pencereleri • • • • • • • • •
Web Tabanlı  Kiosk Uygulaması Modu • • •

KIOSK GÜVENLİĞİ

Tarayıcıyı Kısıt/Kilit Altına Alma • • • • • • • • •
İşletim Sistemi ve Masaüstünü Kilitleme • • • • • • • • •
Yazılım İzleme Servisi (Watchdog) • • • • • • • • •
Sistemi Kilitleyerek Başlangıçta Direk Açılma • • • • • • • • •
Kullanıcı Adı/Parola Doğrulaması Ekleme • • • • • • ˚ (

Klavye Kısıtlama/Engelleme • • • • • •
Donanım İzleme Servisi (Watchdog) • • •
Çıktı Alınan Belgeyi Otomatik Geri Çekme • •

KULLANICI YÖNETİMİ

Kişisel Kullanım Verilerini Temizleme • • • • • • • • •
Bekleme Ekranı İçerik Yönetimi • • • • • • • • •
İsteğe Bağlı Tarayıcı Yeniden Başlatma • • • • • • • • •
Kullanıcı Oturumu Yönetimi • • • • • • • •
Tümleşik Tarayıcı Hata İzleme Mekanizması • • • • • • • • •

•



ÖZEL TASARIM 
Ürünlerinizi ya da markanızı etkileyici görüntülerle ve devasa boyutlarda tanıtmak istediğiniz
her noktada Kiosk İnnova, videowall çözümlerini gelişmiş yazılımı ile sunar. Videowall
çözümüyle, DVI veya HDMI çıkışı olan bir PC veya başka bir görüntü kaynağı üzerinden dev
ekrana içerik gösterimi yapabilirsiniz. 

Video Wall çözümlerine yönelik sunduğumuz ekranlarımız ile;

 AVM’lerde mağazalarınızı daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.
 Dev ekranda reklam yayını yaparak konseptinizi teknolojiyle bütünleştirebilirsiniz
 Kurumsal binalarınızda etkileyici bir görsellik ve şık bir imaj elde edebilirsiniz.
 Etkinlik ve organizasyonlarda büyük ve dinamik görüntüler sunabilirsiniz. 

DNRD - DUBAI

PIREAUS BANK - YUNANİSTAN TÜRSAB - TÜRKİYE



ÖZEL TASARIM 
Ürünlerinizi ya da markanızı etkileyici görüntülerle ve devasa boyutlarda tanıtmak istediğiniz
her noktada Kiosk İnnova, videowall çözümlerini gelişmiş yazılımı ile sunar. Videowall
çözümüyle, DVI veya HDMI çıkışı olan bir PC veya başka bir görüntü kaynağı üzerinden dev
ekrana içerik gösterimi yapabilirsiniz. 

Video Wall çözümlerine yönelik sunduğumuz ekranlarımız ile;

 AVM’lerde mağazalarınızı daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.
 Dev ekranda reklam yayını yaparak konseptinizi teknolojiyle bütünleştirebilirsiniz
 Kurumsal binalarınızda etkileyici bir görsellik ve şık bir imaj elde edebilirsiniz.
 Etkinlik ve organizasyonlarda büyük ve dinamik görüntüler sunabilirsiniz. 

BURJ KHALIFA- DUBAI K-NET - KUVEYT



VIDEOWALL
Videowall sistemleri için özel üretilen, çok ince çerçeveli endüstriyel ekranlar ile sunulan çözümde, mekan 
keşfinden başlayarak montaj aparatlarının üretimi,  montaj-devreye alma, içerik tasarım ve güncelleme hizmetleri 
dahil anahtar teslim hizmet veriyoruz.

Sunulan Videowall ekranları endüstriyel yapıları sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur ve istenilen matris 
düzeninde bir araya getirilerek çeşitli formatta görsellik elde edilebilir.

Bir araya getirilen videowall ekranları, yüksek çözünürlükte tek bir ekran olarak veya birbirinden bağımız olarak 
kullanılabilir. Videowall ekranları, geniş kitlelere hitap edilmek istenen veya görsel etkileyicilik yaratılmak istenen 
alanlarda kullanıma sunulmaktadır.

Videowall ekranlarında yer alacak içerikler, web tabanlı merkezi yayın yönetim yazılımımız DS Suit ile uzaktan 
güncellenebilir. DS Suit yönetiminde, videowall ekranlarında tek büyük görseli de, her ekranda ayrı içerikleri de 
yayınlamak mümkün.

Kullanım Alanları
• Alışveriş merkezi
• Mağazalar 
• Bina girişleri
• Otel lobileri
• Sergi ya da fuaye alanları
• Müze
• Toplantı salonları
• Hastane lobileri
• TV stüdyoları
• Sinemalar
• Restoranlar

Genel Özellikler:
• Kullanım alanı: İç mekan
• 46″ , 47″,  49″ ve 55″ Endüstriyel Panel Seçenekleri
• Full HD (1920 X 1080) Ekran Çözünürlüğü
• 450cd, 500 cd, 700 cd ve 1500cd Parlaklık Seçenekleri
• Narrow Bezel 1.8 mm’ ye kadar çerçeve inceliği
• 50.000 Saat Çalışma Ömrü
• Standart, önden erişimli ve makaslı montaj aparat seçenekleri
• Uzaktan İçerik Yönetim Yazılımı
• Dokunmatik çerçeve (Opsiyonel)



İÇERİK DÜZENLEME ve YAYIN YÖNETİMİ
Kiosk İnnova’nın profesyonel yayın yönetim kadrosu tarafından sunulan İçerik düzenleme ve 
yayın yönetim hizmeti, kitlenize ve kurumsal kimliğinize en uygun içeriklerin oluşturulması, 
görsel malzemelerinizin düzenlenmesi ve merkezi yayın yapısı ile iletmek istediğiniz 
mesajların etkileyici bir görsellik ile birlikte en iyi şekilde aktarımını sağlar.

İçerik tasarımı ve düzenleme
Kuruma özel fon ve ara yüz tasarımlarının hazırlanması, videoların düzenlenmesi, poster ve 
afişlerin kısa ve çekici animasyonlara dönüştürülmesi, kuruma özel haberler için görsel ve 
metin düzenlemeleri yapılır.

Güvenilir kaynaklardan derlenen güncel haberler, genel kültür kapsamlı içerikler, kurum 
kimliğine uygun şekilde filtrelenir ve onay alınarak yayın programına dahil edilir.
Haber yayınları, talep edilen kategori ve her bir kategori için belirlenen haber sayısı 
doğrultusunda hazırlanır. 
Kategori örnekleri:

• Ekonomi 
• Spor 
• Kültür 

Yayın yönetim hizmeti
Ekranlarda yayınlanacak içerikler, Innova Digital Signage yazılımı DS Suit kullanımı ile, belli bir
gösterim programı dahilinde yayına alınır, yeni içeriklerin eklenmesi ile güncellemeler yapılır.
Her bir ekranda yer alan içerik, ekranın bulunduğu reyona, şubeye, ile veya bölgeye göre
özelleşebilir. Ayrıca grup tanımları dahilinde yayın programları oluşturulabilir; Örneğin bir
zincir mağazanın çocuk reyonları için hazırlanan içerik aynı anda tüm mağazalarda sadece
çocuk reyonlarında yayına alınır.

• Yaşam 
• Sağlık 
• Bilim 
• Tarihte Bugün 



DİJİTAL MEDYA TASARIMI
Görüntüleme teknolojileri ve en yeni pazarlama taktikleri bize, mesajlarımızı hedef kitleye 
doğru bir şekilde ulaştırabilmemiz için gereken her şeyi sunuyor. LED teknolojisine sahip 
incecik monitörler, detayları ve renkleri tüm canlılığı ile sunan dev ekranlar, anlık ve kişiye 
özel içerik gösterimine olanak sağlayan Digital Signage sistemleri... 
Dijital medya tasarımı, yukarıda saydığımız teknolojilerin amacına ulaşabilmesini sağlayacak 
en önemli adım. 
Hedef kitlenize, doğru dil ve estetiğe sahip dijital içeriklerle ulaşmanıza yardımcı olmayı 
hedefleyen Dijital Medya Tasarımı Hizmetlerimizde sanat ve tasarımı teknoloji ile 
buluşturuyoruz.

Dijital medya tasarım hizmetleri kapsamında sunulanlar:
 Motion Design / Animasyon
Kurumsal kimliğinize ve mecranıza uygun tasarımlarla geliştirilen animasyonlar, anlatmak istediklerinizi en ilgi çekici ve 
akıcı şekilde paylaşmanın keyifli ve estetik bir yolu. Üstelik dilerseniz 3D, dilerseniz 2D...

 3D Render ve Ürün Görselleştirme
Mekân ya da ürünlerinizin 3D datalarını alarak, onları tanıtımlarınız için çarpıcı görsellere dönüştüren 3D ekibimiz, 
fotoğrafa gerçek bir alternatif yaratır.

 Video Düzenleme (video editing)
Videolarınızı amaç ve mecralarınıza en uygun hale getiriyoruz. Videolar, video kompozisyon ekibimiz tarafından 
düzenlenerek doğru akışa ve formata kavuşturuluyor. Kullanım alanına göre çözünürlüğü, uzunluğu, ses seviyesi vb. tüm 
özellikleri ayarlanabiliyor.

 Dijital Tasarım (Statik)
Bilgilendirme ekranlarından kiosklara, dijital mecralarınız için ihtiyaç duyduğunuz her türlü ekran ve ara yüz tasarımı dijital 
tasarım ekibimiz tarafından özenle hazırlanır ve ürünlerinizi hem etkili, hem de estetik bir yolla sunmanıza olanak verir.



ÜRÜN TANITIM VE İNCELEME
İnnova’nın Ürün Tanıtım ve İnceleme Uygulaması sayesinde ürün ve hizmetlere ait fotoğraf, video ve tüm

teknik ve ticari bilgileri dokunmatik bir platform üzerinden, müşterilerinize sunabilirsiniz. Arayüz tasarımını

dilediğiniz gibi organize edilebildiğiniz Uygulama ile müşterileriniz mevcut ürünler üzerinde gezinebilirken

aynı zamanda «Arama» özeliğini de kullanarak istediği kriterlerdeki ürünleri de listeleyebilirler.

Müşterileriniz ile etkileşime girmenin alternatif bir yolu olan İnnova’nın Ürün Tanıtım Uygulaması

sayesinde;

 Ürün ve Hizmetlerinizi Dokunmatik bir platform üzerinde Görselleştirerek tanıtabilirsiniz,

 E-Ticaret sitenize verilen bağlantı ile ziyaretçilerinizi, Müşteriye dönüştürebilir anında satış 

bitirebilirsiniz,

 Ürün detaylarını doldurulacak bir form ile PDF formatında, e-posta ile gönderebilir, bu sayede müşteri 

bilgilerini de edinebilirsiniz.



MULTITOUCH ÜRÜN TANITIM 

MASASI

Firmaların ürünlerini, kampanyalarını, duyurularını, projelerini görsel efektlerle gösterebilecekleri çok yönlü

bir dijital masadır. Tanıtımı yapılmak istenen kampanya, ürün veya projeler, önceden belirlenmiş nesnelere

tanıtılır ve bu nesneler masanın üzerine konulduğu anda, hazırlanmış efektler ile birlikte sunumu yapılır.

Yaklaşık 5000 ürün gamına kadar çıkabilen bir altyapıya sahip olan bu uygulama, firmaların tanıtımlarını daha

cazip hale getirmektedir

Müşterilerinize ürün ve çözümlerinizi interaktif bir şekilde anlatmanın yolu olan Multitouch Ürün Tanıtım

Masası ile ;

 Çözümlerinizi dokunmatik bir platform üzerinde görselleştirerek tanıtabilirsiniz,

 Ürün detaylarını fotoğraf, video ve yazılı olarak sunabileceğiniz gibi demo ürün deneyimini de 

müşterilerinize yaşatabilirsiniz. 

 3D efektler yaratabileceğiniz ürün sunumlarıyla kurumunuzun dijital imajını kuvvetlendirebilirsiniz.



ANKET ÇÖZÜMLERİ
Yönetilebilir Anket ve Eğitim Sistemi’yle müşterinizin nabzını tutun.

Kiosk İnnova’nın kurumlara sunduğu bu çözüm; ürün ve hizmetlerin müşteri tarafındaki yansımasını
ölçümlemek, belirli konularda görüş toplamak ve çoğunluğun taleplerini anlayabilmek, müşteri
sadakatini ölçmek, iç eğitimler gerçekleştirmek vb. pek çok konuda yardımcı olmayı hedefler.
Yönetilebilir Anket ve Eğitim Sistemi her türlü başlıktaki ve sorudaki anketi istenilen yerden erişilebilir
halde kullanıma sunan bir yazılım ve donanım çözümüdür. Veriler istenen tarih aralıklarında, istenen
nokta ve kurum bazında sorgulanabilir ve anlık raporlamalar yapılabilir.

Nerede kullanılır?

 Bütün sektörlerde iç müşteri memnuniyeti ölçümünde,
 Yerel anket uygulamalarında
 Tatil köyü, büyük oteller vb. yerlerde müşteri memnuniyetini ölçmekte
 AVM’lerde yılbaşı çekilişlerine katılma şansı verecek ve belirlenen konuda anket sonucu alacak 

uygulamalarda
 Büyük mağazalarda müşteri sadakati ölçümlerinde
 Üniversite kampüslerinde hem öğrencilere yönelik anket çalışmalarında (hem de eğitim ile ilgili sorularda)
 Fuar, sergi vb. etkinliklerde stantlardaki anket uygulamalarında
 İç müşteri eğitimi gerektiren tüm sektörlerde
 Müşteri sadakatinin önemli olduğu tüm kurumlardaki ölçümlemelerde.
 Anket sonunda bu ankete katılanlara müşteri kartı (müşteri sadakati) kaydı yapılmasına veya mevcut 

loyalty kartına yükleme yapılmasında kullanılır.



WAYFINDING
Bir noktadan diğerine ulaşmanın en kolay yolu… AVM, otel, tatil köyü, havaalanı, sağlık kampüsü, turistik
alanlar, fuar alanları gibi büyük ve karmaşık mekanlarda kullanılan wayfiding çözümümüz müşterilerinizin
ulaşmak istedikleri mağaza, restoran, departman, vb. lokasyonların konumunu rahatlıkla bulmalarına
olanak sağlar.

2D veya 3D harita görselleri ve simülasyon desteği ile 
etkili ve kolay anlaşılır yönlendirme
imkânı sunan wayfinding çözümü ile aynı zamanda 
restoran, eczane, mağaza gibi noktalar
hakkında detaylı bilgi verilebilir. Kiosk üzerinden güncel 
haberler, kampanya ve bilgilendirme
duyuruları, reklam yayınları, tanıtım broşür ve videoları 
gibi çeşitli içerikler, müşteriler ile
paylaşılabilir.

Wayfinding Basic
 Müzeler, tema parklar, eğlence merkezleri, 
 fuar alanları, kampüsler, turistik alanlar için 

ideal
 Tek katlı haritalandırma
 Ok ile yön tarifi,
 Her POI için foto, logo, bilgi yerleştirme imkanı
 Kategorilendirme ve search Özelliği

Wayfinding Advanced
 AVM, hastaneler, plazalar, havaalanları için 

ideal
 çok katlı haritalandırma
 Web tabanlı çözüm – CMS, raporlama, analitik

kullanıcı bakışı yönünde tam yön tarifi
 Çoklu dil desteği
 Engeli vatandaşlar için alternatif rota çizimi
 Rotanın SMS ile gönderimi
 3. Parti uygulamalar ile entegrasyon



VIRTUAL HELP DESK

Virtual Help Desk tam anlamıyla şube içi müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla tasarlanmış yeni nesil bir
iletişim kanalıdır. VHD, müşterilerinizin dokunmatik bir terminal üzerinden çağrı merkezi yetkilileriniz ile
görüntülü olarak işlem yapabilmesine olanak sağlarken kurumunuz için ise bundan çok daha fazlasını sunar.
VHD, atanacak agent sayısının optimizasyonundan, çağrı ve hizmet gruplamaya, raporlama araçlarından 3.
parti uygulamalar ile entegrasyon imkanlarına sahip kurumsal imajınızı destekleyen bir çözüm olarak öne
çıkmaktadır.

İnnova, kurum ihtiyaçlarına bağlı olarak, terminalden çağrı merkezi hizmetine kadar uçtan uca çözüm
sağlamaktadır.

Terminal
7/24 çalışabilecek sağlamlık ve dayanıklılıkta 
üretilen kiosklar ya da isteğe bağlı olarak 
endüstriyel tipte tabletler sistemde terminal olarak 
kullanılabilirler. 

İletişim Sistem Altyapı
Web tabanlı sistemler üzerinden "gerçek zamanlı" 
olarak ses ve görüntü iletimini sağlayan WebRTC
platformu ya da SIP teknolojisi 
kullanılabilmektedir.

Çağrı Yönetim Yazılım Sistemi
 Çağrıların gruplandırılarak ilgili agent gruplarına 

atanması ve çağrı sıralandırma
Raporlamalar; terminal, agent, görüşme, tarih 
ve saat bazında raporlamalar ve dashboardlar

 Kiosk idle durumdayken kuruma ya da hizmete 
ait görsel - video gösterimi

 Çağrı loglama ve görüşme ses kaydı
 3. Parti uygulamalar ile entegrasyon



VIRTUAL HELP DESK

İnnova’nın tarafından tasarlanan Çağrı Yönetim Yazılım Sistemi sayesinde CTI entegrasyonu yapılarak
çağrılar gruplanarak farklı agent gruplarına yönlendirilmesi mümkündür. Bu sayede hem agent sayısında
optimizasyon sağlanır ham de farklı hizmet grupları için farklı agent grupları oluşturulabilir. Raporlama
araçları, çağrı loglama, ses kayıt gibi özellikler derinlemesine analiz imkanı tanırken hizmet kalitesinin
arttırılmasına da olanak tanır.

VHD, bankalar, telekomünikasyon kurumlar, belediyeler, çok şubeli marketler, büyük kompleksler, 
plazalar için ideal bir şube içi iletişim kanalıdır. 

Engelsiz İletişim… İşitme engelli vatandaşlar için işaret dili ile hizmet verilmesini sağlayacak olan 
Virtual Help Desk, iletişimin önündeki engelleri kaldırır
Lisan Desteği… VHD, yabancı dil konuşan müşterilerin kendi dillerinde hizmet almaları için 
kullanılabilecek ideal bir çözümdür. 
Uzmanlık Desteği… Özelikle son kullanıcıya yönelik nitelikli ve çok çeşitli çözüm ve hizmet sunan 
firmalar için VHD uzaktan uzman çalışan destek verilmesini sağlar.
Şikayet Bildirim Merkezi… Perakende satış noktalarında müşterilerin şikayetlerini bildirebilecekleri ve 
bu şikayetlerin kayıt altına alınabileceği bir merkez olarak kullanılabilir. 
Virtual Reception / Danışma… Özellikle çok firmalı plaza yapılarında resepsiyona entegre edilen bir 
kiosk ile ziyaretçiler call center görevlisi ile yüz yüze görüşüp randevularını teyit ettirip kayıtlarını 
yapmalarına olanak sağlar.

Artan Müşteri Memnuniyeti… Kaydedilen 
görüşmeler, isteğe göre memnuniyet anketi 
ekleme opsiyonu

Artan Satışlar… Potansiyel müşterilere doğru satış 
desteğinin verilmesi

Düşen Birim İşlem Maliyetleri… Uzaktan destek 
vermenin avantajı ile düşen birim işlem 
maliyetleri

Kaynak Optimizasyonu… Günlük müşteri ve 
görüşme sayılarının raporlanabilmesi buna göre 
kaynak optimizasyonu sağlanması



ŞARJMATİK
Kiosk İnnova’nın geliştirdiği ve güncel akıllı telefonların tümüyle uyumlu olan Şarjmatik ünitesi, kullanıcıların 
telefonlarını güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilmesini sağlar. Bunun yanı sıra eski telefonunuzdaki tüm 
verileri yeni aldığınız telefonunuza kolay ve güvenli bir şekilde kopyalama imkânı sunar. Taşıyıcı ayak  
üzerinde, masa üstü veya duvara asılma gibi farklı montaj seçeneklerine sahip olan Şarjmatik, kullanıcıların 
şarj işlemi talep ettiği her ortam için en uygun çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yazılım Yapısı:

Şarjmatik üniteleri gelişen teknolojiye en hızlı adaptasyonu sağlayan, özenle geliştirilmiş bir
yazılıma sahiptir. Yeni bir telefon veya SIM kart alan kullanıcılar, Şarjmatik ile eski telefonlarında
veya SIM kartlarında bulunan bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde yeni telefonlarına aktarabilirler. Özel
bir hücre ve cihazla beraber yine özel olarak hazırlanmış 20 kabloluk seti ile kullanıcılara sunulan
bu fonkisyon, pazarda bulunan tüm telefonların kopyalanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Donanım Yapısı:

1)Özel Üretim Kabin: Kabin tasarımı özel olarak yapılmıştır. 4 adet
şarj, 1 adet kopyalama hücresinden oluşan mevcut yapı,
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi cevabı verecek şekilde revize
edilebilir yapıdadır.
2)Şarj Hücreleri: Şarjmatik üniteler pazarda aktif olarak kullanılan
tüm telefonlar ile uyumlu 5 kablo ucu bulunan şarj hücrelerine
sahiptir. Bu kablo uçları: İphone lightining, Apple dock, micro USB,
USB Tip C ve kullanıcıların kendi kablolarını kullanabilmeleri için
dişi USB uç şeklindedir.
3)Özel Üretim Kablolar: Şarjmatik kabloları özel olarak
ürettirilmiştir ve şarj ünitelerinde kullanıcılara sunulan uçlar spiral
yapıları ile gerektiğinde uzayarak, kullanıcıların rahatça işlem
yapabilmelerini sağlamaktadır.
4)Kontrol Kartı: Tüm donanımların kontrol eden ve durumlarını
izleyen kontrol kartı, raporlama fonksiyonu ile olası tüm
durumların yazılım üzerinden kullanıcılara bildirilmesini
sağlamaktadır.
5)Manyetik Kilitler: 150 kg kuvvete dayanıklı manyetik kilitler ile
telefonların güvenliği teminat altına alınır. sağlanmaktadır. Elektrik
kesintisi gibi durumlarda kapalı halde kalan bu kilitler, sadece özel
açma aparatı sahip yetkili personel tarafından açıla



ŞEN – Şehir Erişim Noktası
Kiosk İnnova'nın kullanıcı dostu çözümü olan Şehir Erişim Noktası çözümü; şehirlerin turizm potansiyeline
katkıda bulunurken, Valilik, Belediye, Üniversite ve İl Odalarının faaliyetleri ve hizmetlerini aktarabilir.
İnnova, kalabalık mekanlarda konumlandırılmış bilgi erişim noktaları ve akıllı kent mobilyaları ile şehrinize
modern bir görüntü katar.

Donanım, yazılım, saha destek gibi konularda tam destek vererek anahtar teslim projeler üreten Kiosk
İnnova, indoor ve outdoor olarak 7/24 çalışan cihazlar tasarlayarak uçtan uca anahtar teslim projeler
yapmaktadır.

Merak uyandıran zengin içeriği ve dikkat çekici tasarımı ile şehir tutkusunu artırarak, hizmetlerin
bütünlüğüne işaret eden olan Şehir Erişim Noktaları kioskları ve akıllı kent mobilyaları şehirlerin tanıtımına
ve dijitalleşmesine büyük katkı sağlamaktadır.

 Şehrin farklılıklarına ve ihtiyaçlarına özgü yerleşim planları şekillendirebilir, şehrin her köşesinde reklam
vererek yeni gelir kaynakları yaratılabilir.

 Planlanmış tüm etkinlikler veya gerçekleştirilen tüm hizmet ve uygulamalar görüntülenebilir.
 Kiosklar vatandaşların öneri ve şikâyetlerini iletebileceği bir platform sunar.
 Turistlerin ve vatandaşların alışveriş merkezi, otel, restoran, ulaşım imkanları, en yakın sağlık merkezi ve

nöbetçi eczane gibi farklı hizmet ve mekânlara kolayca ulaşmasını katkı sağlar.
 Halihazırdaki IoT platformlarına entegre çalışarak ilgili verilen ekran üzerinden kullanıcıya aktarılmasına

olanak verir.



SIRAMATİK
Kiosk İnnova Sıramatik Sistemleri, banka, devlet kurumları, perakende mağazaları, sağlık merkezleri gibi
yoğun müşteri potansiyeli bulunan kurumlarda kalabalık ve karmaşıklığı ortadan kaldırılıp, çağdaş hizmet
anlayışına uygun bir düzen yaratılmasını ve kablosuz dijital sıralandırma ile müşterilerin LED ve LCD
teknolojileri aracılığıyla gişelere veya kasalara yönlendirilebilmesini sağlar. Ayrıca sıra bekleyenleri sıra ve
süre konusunda bilgilendiren, bunları raporlayan, kurumun iç yazılımı ile entegre olarak personelin hizmet
performansını da ölçümlemeye katkıda bulunan elektronik sistemlerdir. Perakende mağazalarında uygulanan
sistem kuyruk düzenleyici olarak da adlandırılır.

Sıramatik sistemleri, kalabalık ve karmaşıklığın ortadan kaldırılıp, çağdaş hizmet anlayışına uygun bir düzen
yaratılması ve elektronik sıralandırma ile müşterilerin gişelere veya kasalara yönlendirilebilmesini sağlar.
Sistem, bir ana kiosk ile ihtiyaca uygun sayıda bilet kiosku, gösterge ve çağrı birimlerinden oluşur. Son durum
ve geçmişe dönük raporların alınmasına olanak verir. İstatistik yapmaya ve verimi artırmaya katkıda bulunur.

Kiosk İnnova Sıramatik sistemlerindeki tecrübesi ve birikimiyle donanım, danışmanlık ve hizmet alanlarında
kurumunuza uygun çözümler sunmaktadır.

SIRA SİSTEMİNİN FAYDALARI:
 İşlem bölgesindeki insan yoğunluğunu azaltarak aşırı kalabalık görüntüyü ortadan kaldırır.
 Bekleyenleri ayakta durmaya mecbur etmez. Sıra takibini kolaylaştırır.
 İşlem yapmak isteyenlerin banko önünde yığılmasını ve görevli memura yöneltilen gereksiz soru ve

müdahaleleri önler. Görevli personelin veriminin artmasını ve hata yapma olasılığının azalmasını sağlar.
 Gişe görevlileri, sistem bilgilerini izleyerek işlemleri hızlandırır.
 İstatistik programı yardımı ile personel performansını ve veriminin takibini kolaylaştırır.
 Perakende mağazalarındaki kuyruk düzenleyici sıra sistemleri müşterilerin açık kasalara hızlı bir şekilde

yönlendirilmesini sağlar ve belirli bir kasa önünde yığılma sorununun önüne geçer.



HİZMETLER



MÜZİK YAYINI VE ANONS
Merkezi Müzik Yayını ve Anons Yönetimi Çözümümüz müşterilerinize şubelerinizde keyifli bir deneyim 
alışveriş deneyimi yaşatmak ve mesajlarınızı sadece görsel değil işitsel olarak da ulaştırmak için 
hazırlanmıştır.

Yasal Müzik Yayını Çözümü ile değişik türde telif hakları alınmış, katalog müzik listelerinden kurum kimliğine, 
müşteri segmentine ve bölge kültürüne  uygun merkezi, yönetilebilir, denetlenebilir müzik yayını 
yapılabilmektedir.

Anons Yönetimi ile belirlenen müzik yayını sırasında istenen kampanya, duyuru, reklam veya anonslar da 
yayın akışına dahil edilebilir.

İnnova çoklu lokasyonlarınızda merkezi müzik yayını ve anons yönetimi hizmetinin sunulması için gereken 
ekipman ve kurulum hizmetlerini de sunmaktadır. 

Merkezi Müzik Yayını ve Anons Yönetimi Çözümünün Faydaları;

 Tüm şubeleri tek  noktadan kontrol etme imkanı sunar.
 Depola-Çal Yöntemi ve 7*24 uzaktan müdahale imkanı ile kesinti yaşanmaz.
 Tüm yayınlara anında müdahale imkanı sunar.
 Profesyonel müzisyen ve DJ’ lerden oluşan müzik departmanıyla hedef kitleye uygun, doğru bir 

müzik yayın akışı hazırlanmaktadır.
 Mağaza bazlı anons ve promosyonlar girilebilmesi imkanı sunulmaktadır.
 Satış saatleri harici  çalışan yönlendirmeleri/bilgilendirmeleri/motivasyonları için anons imkanı 

mevcuttur.
 Farklı kaynaklardan yapılan yayın risklerini (rakip, yasallık, kesinti) ortadan kaldırmaktadır.
 Telif ödemeden yapılan yayın risklerini önler, olası ceza ve imaj zedelenmelerinin önüne geçer.
 Müşteri memnuniyetine katkı sağlar.
 Satış verimliliğini arttırır.



TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
Türkiye geneline yayılmış geniş servis ağımız ve deneyimli personelimiz ile müşterilerimize
yerinde teknik destek hizmeti sağlıyoruz. Müşterilerimiz, her türlü talep ve problem 
bildirimleri için;

 Telefon,
 Mail,
 Web Uygulaması
gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak                                                                                                     
Kiosk İnnova Hizmet Masası’na teknik destek
talebinde bulunabilir ve yapmış oldukları 
taleplerin durum takibini yapabilirler.

Teknik destek hizmetleri;
 Bakım-destek sözleşmemiz olan 
müşterilerimize sözleşme kapsamında 
SLA (Service Level Agreement) kriterlerine 
göre,
 Bakım-destek sözleşmemiz olmayan 
müşterilerimize çağrı bazlı olarak                                                                                                     
‘’Satış Sözleşmesi‘’ kapsamında belirlenen                                                                                   
hizmet kriterlerine uygun                                                                                                                        
şekilde verilmektedir. 
Hizmet kriterleri, sözleşmeler 
kapsamında müşterilerimiz ile karşılıklı 
olarak belirlenmektedir.

Periyodik Bakım
Müşterilerimizin çalışan sistemlerinde çıkması muhtemel arızalara önceden engel olmak 
amacıyla periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Her bir sistem için genellikle 3 ay, 6 
ay gibi sürelerde gerçekleştirilen “Periyodik Bakım” desteği kapsamında verilecek hizmetler, 
değiştirilecek parçalar ve diğer koşullar sözleşmede detaylı olarak belirtilir. Periyodik
bakım dışında müşterilerimizin teknik destek ihtiyacının ortaya çıkması durumunda çağrı 
bazlı teknik destek verilmektedir.

Kurulum
Kurulum hizmetlerimiz ile müşterilerimizin İnnova’dan veya farklı bir sağlayıcıdan satın aldığı 
sistemleri çalışır durumda müşterilerimize teslim ediyoruz. Bu hizmet kapsamında, 
sistemlerin elektrik, data ve telefon hattı gibi fiziksel bağlantılarını yapıyor; sistemi 
çalıştırarak, müşterimiznin yanında tüm fonksiyonlarını test ediyor; Servis Raporu ile birlikte 
müştemize teslim ediyoruz. Müşterilerimizin talep etmesi durumunda fiziksel hatların 
(elektrik, data, telefon) kablolaması konusundada destek sağlıyoruz.



SAHA İZLEME VE YÖNETİM
İzleme hizmetimiz ile sahadaki tüm Kiosk, Digital Signage (DS) ve otomasyon sistemlerini,
merkezden Hizmet Masası aracılığıyla takip ediyor ve müşterilerimize belirli periyodlarda
raporlamasını yapıyoruz. Bu hizmet, sadece izleme ve raporlamayı kapsamaktadır. İzleme
müşteri talebine göre; 5x9, 7x9 ve 7x24 olarak yapılabilmektedir. Raporlama periyodu 
müşteri ile karşılıklı konuşularak belirlenmektedir. Müşterinin talep etmesi durumunda, 
yerinde teknik destek için ayrıca “Bakım-Destek Sözleşmesi” yapılmaktadır.

İzleme faaliyetleri; 

İnnova Hizmet Masası tarafından yürütülmektedir,
 İzleme ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır
Müşterilerimizin talep etmesi durumunda, izleme sonrası uzaktan ya da yerinde 

müdahale gerçekleştirilebilir.
Bu hizmete ait koşullar ve kriterler, müşteri ile yapılan sözleşme kapsamında detaylı 

olarak belirtilmektedir.



İÇERİK HAZIRLAMA YÖNETİM
Kiosk İnnova’nın profesyonel yayın yönetim kadrosu, kitlenize ve kurumsal kimliğinize en 
uygun içeriklerin oluşturulması, görsel malzemelerinizin düzenlenmesi ve yayın yönetim 
hizmeti ile digital signage dünyasında bir adım öne geçmenizi sağlıyor.

Yayın yönetimi

Kiosk İnnova’da alanında uzman, tecrübeli ekibimiz ile içeriklerinizi hazırlıyor, düzenliyor, DS 
yayın sistemine hazır hale getiriyor ve en uygun şekilde yayına alıyoruz. Yayınlanmasını talep 
ettiğiniz içeriklerinizi, yine dilediğiniz nokta ve zamanlarda yayına alıyor, özel haber ve 
duyurularınızı tam olarak hedeflediğiniz kitleye ulaştırıyoruz. Tüm yayınınızın sağlığını sürekli 
olarak takip eden içerik yönetimi ekibimiz ile yayınınıza dair raporlamalar yapıyor, DS 
projenize dair önemli bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

İçerik tasarımı ve düzenleme
Kiosk İnnova profesyonel içerik tasarım ekibimiz, kurumunuz ve yayınınız için en uygun 
içeriklerin oluşturulması konusunda hizmet vermektedir. Bu kapsamda, kurumsal imajinıza
özel ekran ve ara yüz tasarımlarının hazırlanması, videolarınızın düzenlenmesi, poster, afiş ve 
duyurularınızın çekici animasyonlara dönüştürülmesi, kurumunuza özel haberler için şık
afişler üretilmesi gibi hizmetler sunuyoruz.



DİJİTAL MEDYA TASARIMI
Dijital pazarlama materyallerinin geliştirilmesinde Kiosk İnnova deneyimi...

Görüntüleme teknolojileri ve en yeni pazarlama taktikleri ile mesajlarımızı hedef kitleye doğru bir şekilde 
ulaştırabilmemiz için gereken tüm araçlara sahibiz. LED teknolojisine sahip incecik monitörler, detayları ve 
renkleri tüm canlılığı ile sunan dev ekranlar, anlık ve kişiye özel içerik gösterimine olanak sağlayan Digital
Signage sistemleri Kiosk İnnova ile size sunuluyor.

Sanat ve tasarım teknolojiyle buluşuyor
Hedef kitlenize, doğru dil ve estetiğe sahip dijital içeriklerle ulaşmanıza yardımcı olmayı hedefleyen Kiosk 
İnnova Dijital Medya Tasarımı Hizmetlerimiz ile içeriğin üretilmesi ve yönetilmesinden, en uygun teknolojik 
altyapının sağlanmasına kadar tüm süreçlerde müşterilerimize destek veriyoruz. Diğer taraftan içeriklerinizi 
hedef kitlenize sunmak istediğiniz dijital network platformlarını da sizin yerinize yönetme ve profesyonel 
içerik planlamasını gerçekleştirme hizmeti sunuyoruz.

Dijital medya tasarım hizmetleri kapsamında;

 Motion Design / Animasyon
 3D Render ve Ürün Görselleştirme
 Video Düzenleme (video editing)
 Dijital Tasarım (Statik)
 İçerik Yönetimi: 



REFERANSLAR



FİNANS



EĞİTİM

SAĞLIK



ÜRETİM

TURİZM



KAMU



BELEDİYELER



YURTDIŞI



DS REFERANSLAR



ULAŞIM

ENERJİ



PERAKENDE



DİĞER SEKTÖRLER




