
Anlık İzleme ve Kontrol
ATM kabini içerisindeki ekipmanları ve ortam 
değerlerini anlık izleyin ve uzaktan kontrol edin.

Arıza Sayısının Azaltılması
Arızaların gerçek nedenlerini tespit 
edin, kalıcı çözümler belirleyin.

Operasyon Maliyetlerinin Düşürülmesi
Uzaktan müdahale ile fazladan personel ve enerji 
kullanımını önleyin.

Maksimum Güvenlik
İzinle ve izinsiz girişleri takip edin, 
izinsiz girişlerde anlık aksiyonlar alın.

Uzaktan Müdahale ve Otomasyon
Merkezden iş kuralı tanımlayın ve arıza durumlarında 
ekipmanlara uzaktan müdahale edin. 
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Kesintisiz bankacılık hizmeti ve düşük maliyetli saha operasyonları için ATM’lerinizi 
merkezi bir kontrol noktasından yönetin. Yüksek hazır bulunurluk ve operasyonel 

verimliliği sağlarken müşteri memnuniyeti ve karlılığı arttırın.



SkywaveIoT platformu üzerinde geliştirilen SkywaveATM, ATM’lerin izleme, bakım, onarım ve müdahale 
süreçlerini otomatik ve uzaktan yönetilebilir hale getirerek kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını 
sağlıyor. Nesnelerin internetine dayalı olarak kurgulanan bu sistem, olası su baskınlarından cihazlara 
zarar verebilecek ortam koşulları değişimlerine, yetkisiz erişimden ekipman problemlerine kadar hizmet 
sürekliliğini etkileyebilecek hemen her durumu ilgili birimlere anında bildiriyor ve yerinde müdahale 
gereksinimini ortadan kalkıyor.
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Anahtar Özellikler
Durum Takibi ve Arıza Tespit
ATM içindeki ekipmanlarınızın durum takibini 
yapabilir, arızalardan anında haberdar 
olabilirsiniz.

Personelin izinli girişlerini takip edebilir ve kayıt 
altına alabilirsiniz. Beklenmeyen girişleri tespit 
edip ilgili birimlere uyarı gönderebilirsiniz. 

İzinli ve İzinsiz Giriş Takibi

ATM elektrik tüketimini izleyip, kesintisiz 
operasyon için UPS takibi yapabilirsiniz. 

Ortam sıcaklığına göre manuel ya da 
otomatik klima kontrolü yapabilirsiniz. Klima 
arıza takip veya uyarıları oluşturabilirsiniz. 

Enerji Yönetimiİklimlendirme Yönetimi

ATM ve bileşenlerinin KPI’larını takip edebilir ve 
otomatik SLA ölçümlemesi yapabilirsiniz.

ATM iç ve dış aydınlatma durum takibi 
yapabilir, ışık miktarına göre aydınlatmaları 
yönetebilirsiniz.

KPI/SLA YönetimiAydınlatma Yönetimi

Veri büyüklüğünü destekleyecek Büyük Veri 
altyapısı ile verilerinizi gerçek zamanlı işleyebilir, 
istatistiksel olarak görselleştirebilirsiniz.

Farklı iş sistemleri ile entegrasyon sağlayarak 
tüm iş zekasını oluşturan veriyi tek 
merkezden yönetebilirsiniz.

İş Sistemleri ile Entegrasyon Büyük Veri Destekli Raporlama
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İç Kamera

Giriş / Erişim Kontrol

Dış Aydınlatma

UPS, Toprak, 
Şebeke Elektriği


