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Kesintisiz ATM hizmetlerini
en uygun maliyetlerle sunarak, 

müşteri memnuniyetini ve 
kârlılığı artırmak…



ATM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN
BAŞLICA SORUNLAR
Kesintilerden/arızalardan haberdar olamama
Yerinde müdahalenin yüksek maliyetli olması
Gereksiz katlanılan maliyetler
Arızaların gerçek nedenlerinin tespit edilememesi
İnsan kaynağına dayalı süreçler
Güvenlik riskleri
Çözüm sağlayıcı performanslarının takibi
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Size Ne Kazandıracak?



Anlık Kontrol ve Takip
Anlık izleme ve müdahale
Uç cihazların belirtilen çalışma sınırları / ölçümleri
içinde çalışmasının otomatik kontrolü
Merkezden iş kuralı tanımlanma



Hızlı Arıza Giderme
Gerçek zamanlı kontrol ile arızalardan anında
haberdar olma
Entegrasyonlar ile arızalarının anında ilgililere
iletilmesi
Arıza müdahale ve giderilme sürelerinin otomatik
ölçümlenmesi



Arıza Sayısının Azaltılması
Anlık ve geçmiş arıza bilgileri edinilir
Gerçek arıza nedeninin tespiti kolaylaşır
Kalıcı çözümler belirlenir
Detaylı sensör verileri analizi ile oluşacak arızaları
öngörmek mümkün olur



Operasyon Maliyetlerinin Düşürülmesi
Uzaktan manuel müdahale ile yerinde müdahale
gereksiniminin önlenmesi
Gerçek arıza nedenine göre doğru kişinin
yönlendirilmesi
Gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi



Artırılmış Güvenlik
Girişlerin takibi
İzinsiz durumlarda alarm oluşturma
İzinli girişlerin kontrolü ve loglanması



İnnova Çözümü 
Anahtar Özellikleri



ATM Cihaz & Ekipman Durum Takibi
ATM aktif/pasif takibi
Kapı açık/kapalı takip
UPS izleme
Klima izleme
İç ve dış aydınlatma izleme
Enerji tüketimi izleme



İklimlendirme Yönetimi
Isı/nem ölçümü
Klima açık/kapalı kontrolü
Isıya göre otomatik veya istendiğinde
manuel açma/kapama
Klima çalışma parametreleri
(ısıtma/soğutma, sıcaklık vb.) ayarlama
Klima arıza takip/uyarıları oluşturm



Aydınlatma Yönetimi
İç ve dış aydınlatma durum takibi
Işık miktarı ölçümü
Zaman, hareket, ışık miktarı ve/veya gün ışığı
bilgisi sağlayan web servisi girdileriyle aydınlatma
açma/kapama



İzinsiz Giriş Takibi
Beklenmeyen giriş durumlarında tespit ve İlgili
birimlere uyarı gönderilmesi ve video ile canlı
izleme için alert oluşturma
Erişimin engellenmesi için sesli uyarı ikazlarının
çalıştırılması



İzinli Giriş Takibi
Kişi, zaman ve erişim yöntemi kontrolü
Firma veya hizmet sağlayıcı firma personelinin
izinli girişlerinin takibi ve erişimin kayıt altına
alınması



Enerji Yönetimi
ATM elektrik tüketiminin izlenmesi
Şebeke elektriği kalitesinin takibi
Kesintisiz operasyon için UPS takibi



KPI/SLA Yönetimi
ATM ve bileşenlerinin KPI’larının takibi
Otomatik SLA ölçümlemesi



İş Sistemleri ile Entegrasyon
Sistemde toplanan verilerden üretilen bilgilerle
ilgili iş sistemlerine aktarım
Farklı sistemler arasında entegrasyon
İş kuralı tanımlama arayüzü



Büyük Veri Destekli Raporlama
İş ihtiyaçlarını karşılayacak veri büyüklüğün
 destekleyecek Big Data altyapısı
Gerçek zamanlı verilerin işlenmesi ile anlık
verilerin istatistiksel gösterimi
Merkez sistemi üzerinden rol bazlı raporlama
Veri dışa aktarım özellikleri



Gelişmiş Arayüz Desteği
Web tabanlı kullanıcı dostu arayüz 
Harita destekli gösterimler



Neden İnnova?

www.innova.com.tr

1000’den fazla mühendisten oluşan uzman kadro

4 kıtada 37 ülkede proje tecrübesi

Dünya standartlarında çözüm ve hizmetler

Bir Türk Telekom İştiraki

Bir Türk Telekom İştirakidir.


