
Nesnelerin İnterneti kavramına hayat veren SkywaveIoT platformu, sunduğu esnek ve 
güvenilir altyapısı sayesinde hayatı değiştirecek yepyeni IoT uygulamalarının geliştirilmesine 
olanak tanıyor.

ATM İzleme ve 
Yönetim Sistemi

Akıllı Mağazalar Akıllı Şehirler

Kesintisiz hizmet ve düşük 
maliyetli operasyon dönemi 
başladı.

Müşteri sayma ve mağaza içi 
analitikten personel takibine 
kadar tüm ihtiyaçlar tek 
çözüm ile karşılanıyor.

Şehirlerin daha yaşanabilir olması için 
gerekli olan tüm teknolojik gelişim, 
Türk Telekom liderliğinde gerçeğe 
dönüşüyor.

İnnova’nın IoT Platformu:



IDC’nin tahminlerine göre 2020 yılında 
dünyada birbiriyle iletişim kurabilen 

30 milyar cihaz olacak. SkywaveIoT’nin 
hedefi, bu cihazlar ve IoT uygulamaları 

için güvenilir ve fonksiyonel bir 
platform haline gelmek...
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SkywaveIoT nedir?

Platformunuz hazır, uygulamalarınız hazır...

ATM yönetimi ve akıllı şehir

Nesneler arası iletişimi bulut teknolojisiyle birleştiren, her türden IoT 
uygulaması için esnek ve güvenilir bir altyapı sunan IoT platformudur.

Nesnelerin interneti (Internet of Things) çağı başladı, gelecek şimdiden şekilleniyor. Araştırmalar, hali hazırda 
hayatımızda bulunan hemen hemen tüm cihazların yakın bir gelecekte, birbirleri ile iletişim kurabilen ve 
doğrudan internete bağlı olan cihazlara dönüşeceklerini gösteriyor. Yaşamımızı kolaylaştıracak yeniliklerin 
önünü açacak “akıllı nesneler”, bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova’nın geliştirdiği SkywaveIoT platformunun 
sunduğu esnek altyapı üzerinde çalışmaya hazırlanıyor.

İnnova, geleceğin teknolojisini bugünden inşa eden teknoloji ve hizmet platformu SkywaveIoT’yi tüm yeni 
nesil uygulamaların kullanımına sunuyor. Nesneler arası iletişimi bulut teknolojisiyle birleştiren SkywaveIoT, 
hali hazırda hayatımızda bulunan hemen her nesneyi çok daha yetenekli hale getiriyor. Bulut tabanlı 
SkywaveIoT platformunun sağladığı esnek ve güvenilir altyapı sayesinde hayatın her alanında ve her 
sektörde yepyeni uygulamalar geliştirilmeye başlandı bile...

SkywaveIoT platformu, IoT uygulamalarının geliştirilebilmesinde tüm sınırları ortadan kaldırmasının yanı 
sıra İnnova tarafından geliştirilen mevcut uygulamaları da hemen kullanıma sunuyor. Perakende sektörüne 
özel müşteri sayım, mağaza içi analitik uygulamaları, akıllı tabelalar ve akıllı şehir uygulamaları, SkywaveIoT 
platformuna entegre edilmiş, kullanıma hazır ilk uygulamalar arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı 20’ye yakın akıllı şehir uygulamasına ev sahipliği yapan SkywaveIoT, bir şehrin yönetim 
ve operasyon anlamında baştan sona teknolojiyle buluşabilmesini sağlıyor. ATM İzleme ve Yönetim Sistemi 
ise özellikle bankaların ve saha operasyon hizmetleri sunan tüm kurumların kesintisiz süreçler temin 
edebilmesini sağlayan başarılı IoT uygulamaları arasında yer alıyor.

SkywaveIoT

Tüm cihazlarınızı 
tercih ettiğiniz iletişim altyapısıyla SkywaveIoT’ye bağlayın,

Bağlı cihazlarınızı 
anlık olarak izleme ve yönetme fırsatını yakalayın,

Platform üzerinde, 
ihtiyaçlarınıza uygun yeni uygulamalar geliştirin.
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SkywaveIoT platformu sayesinde İnnova, ürün ve hizmet sağlayıcıların bu alanda kendi müşterileriyle 
buluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Çağdaş mimarisinin yanında, bağımsız sensör ve iletişim ağı altyapısı, 
asimetrik ölçeklenebilirliği, Büyük Veri (Big Data) yetenekleri ve uçtan uca güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan 
SkywaveIoT, bulut üzerinde sunulmasının yanı sıra müşterilerin kendi veri merkezlerinde de devreye alınabiliyor.
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SkywaveIoT

Akıllı şehirler artık nesnelerin interneti ile çözüm üretiyor.

Bugün dünyada, ‘şehirlerde yaşam’ oranı %50 seviyesinde... Bu oranın 2025’de %60’a, 2050’de ise %70’e 
ulaşması bekleniyor. Kısacası nüfusun şehirleşmesi hızla devam ediyor. Bu büyük dönüşüm sürecini, 
geleneksel araçlar ve yerel yönetim metotları ile gerçekleştirmek mümkün değil. Trafik, ulaşım, güvenlik, 
enerji ve sağlık alanlarında artık sadece, son teknolojinin şekillendirdiği akıllı çözümlere yatırım yapanlar 
kazanıyor.

Silo bazlı çözümler ile ilerlemek yerine ürettikleri bilgileri paylaşarak her bir çözümün verimliliğinin artırıldığı 
entegre çözümleri tercih eden şehirler, hem daha yaşanabilir şehirler oluyor, hem de tüm yatırımların geri 
dönüşleri hızlanıyor.

Problemleri önceden görebilen bir şehir hayal edin
İnnova’nın SkywaveIoT platformu, sunduğu nesnelerin interneti altyapısıyla şehrin ve şehirde yaşayanların 
ihtiyaçlarının sürekli takip edilebilmesini sağlıyor. Sistem sadece sorunları tespit etmekle kalmıyor, sunduğu 
analitik süreçlerle ortaya çıkabilecek sorunların henüz sorun oluşmadan tespit edilebilmesini ve önlem 
alınmasını sağlıyor. 

SkywaveIoT ile kurgulanan akıllı şehirler, trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna kadar 
şehrin tüm ihtiyaçların merkezi bir sistem üzerinden yönetilebileceği ideal bir altyapı sunuyor. Böylece şehir, 
vatandaşlar için daha yaşanabilir hale gelirken, ekonomik ve çevresel olarak büyük kazançlar sağlıyor.

Akıllı Şehirler
Powered by SkywaveIoT



Türkiye’nin İlk Entegre Akıllı Şehri: 
Karaman
Türk Telekom Akıllı Şehirler alanındaki öncülüğünü Türkiye’nin ilk 
entegre akıllı şehir projesini Karaman’da hayata geçirerek sürdürüyor.

Akıllı Şehirler projesinin; entegre biçimde yönetimi, sensörler ve nesneler arası akıllı haberleşme teknolojisi, 
kiosklar, dokunmatik ekranlar, veri merkezi, destek hizmetleri ve operasyon merkezi çözüm ve hizmetleri 
İnnova’nın SkywaveIoT platformu üzerinden sağlanıyor.

Dijital dönüşümde hedefler belirlendi
Türk Telekom’un başlattığı entegre akıllı şehirlerle dijital dönüşüm hareketi çerçevesinde, güvenlik, verimlilik, 
ekonomi, yaşam kalitesi ve çevresel duyarlılık gibi önemli başlıca hedefler mevcut. Bunlardan bazıları şöyle:

• Güvenlik: Acil durumlarda daha hızlı reaksiyon verilebilmesi, suç oranının ve trafik kaza sayılarının 
azaltılması,

• Verimlilik: Su, enerji ve iş gücü gibi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıyla maliyetlerin azaltılması, 
bulut hizmetleri ile yatırım maliyetlerinin azaltılması, birimler arası koordinasyonun merkezileştirilmesi,

• Ekonomi: Akıllı şehir uygulamasıyla yeni gelir alanları oluşturulması, istihdamın artırılması, şehrin cazibe 
merkezi haline getirilmesiyle yatırımcıların, uygulama geliştiricilerin dikkatinin şehre çekilmesi, yerel 
çözümlerin yeni pazarlara sunulması,

• Yaşam Kalitesi ve Çevre: Vatandaşlara yeni ve inovatif hizmetler sunulması, mevcut hizmetlerin kalitesinin 
artırılması, şehrin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve CO2 emisyonunun azaltılması...
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Akıllı Şehir Yönetim Portali
Entegre Operasyon İzleme Merkezi
Operatör Yönetim Portali 
Vatandaş Portali

Akıllı Sayaç Okuma 
Akıllı Uzaktan Sulama
Isı, Nem ve Gürültü Ölçümü
Akıllı Atık Toplama
Güvenlik Kamera Ağı
Akıllı Trafik Denetimi
Akıllı Durak Sistemi
Akıllı Kavşak 
Akıllı Şehir Aydınlatma
Akıllı Otopark

İnnova Entegre Akıllı Şehir Yönetim çözümü ile tüm uygulamaları tek 
bir noktada konsolide edebilirsiniz.

SkywaveIoT
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ATM İzleme ve Yönetim Sistemi
Powered by SkywaveIoT

En uzak ATM’niz bile aslında yanı başınızda...

Çok sayıda yetenek, tek bir çözümde birleşti

Self servis bankacılık işlemlerinde kesintisiz hizmet için ATM İzleme 
ve Yönetim Sistemi’yle tanışın. ATM’lerinizi düşük maliyetli saha 
operasyonlarıyla tek merkezden yönetin.

ATM’lerde hizmet sürekliliğinin sağlanması müşteri memnuniyeti için kritik bir konu ama bu aynı zamanda 
bankalar için daha fazla efor ve zor bir operasyonel süreç anlamına geliyor. Olası sorunlardan anında haberdar 
olma, arızaların tespiti ve giderilmesi, güvenlik risklerinin yönetimi, servis anlaşmalarının (SLA) takibi ve tüm 
bu süreçlerin insan gücüne ihtiyaç duyması, zaman kayıplarının yanı sıra önemli ölçüde kaynak gereksinimi 
ortaya çıkarıyor.

İnnova’nın SkywaveIoT platformu üzerinde geliştirilen ATM İzleme ve Yönetim Sistemi, ATM’lerin bakım, 
onarım, izleme 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 hava koşullarındaki cihazlara zarar verebilecek değişimlere, yetkisiz erişimden diğer olası 
problemlere kadar hizmet sürekliliğini etkileyebilecek hemen her durumu ilgili birimlere anında bildiriyor. 
Ayrıca operasyonun pek çok aşamasında ATM lokasyonunda müdahale gereksinimi ortadan kalkıyor.

Sistem, hizmetleri etkileyebilecek çok sayıda parametreyi sürekli denetim altında tutuyor. Böylece olası 
problemlerin ortaya çıkmadan önlenmesi veya çıktıktan sonra en kısa sürede çözülmesi mümkün oluyor.

• Gerçek Zamanlı İzleme ve Kontrol: ATM’ler için belirlenmiş hizmet parametrelerinin kabul edilebilir sınırlar 
içinde olup olmadığı sürekli kontrol altında tutuluyor. Olası problemler, anında merkezi yönetim sistemine 
aktarılarak gerekli süreçlerin başlatılması sağlanıyor.

• Hızlı Hata Giderme: İşleyişi engelleyecek olası sorunlar anında tespit edilerek sorunun giderilmesi için 
raporlanıyor. Ayrıca hizmet sürekliliği vaatlerine uyumun sağlanması adına hizmet kesinti süresi ve sorunun 
ne kadar sürede giderildiği otomatik olarak takibe alınıyor. 

• Sezgisel Hata Denetimiyle Risklerin Azaltılması: Geçmiş dönemdeki hata ve arızalara dair kayıtların 
detaylı analizi gerçekleştirilerek, bir sonraki olası hatanın nerede çıkacağına dair öngörüler yapılıyor. 
Böylece hataların gerçek kaynağına ulaşmak veya kronik hataları belirlemek çok daha kolay hale geliyor.

• Operasyonel Kaynaklardan Tasarruf: Sunulan uzaktan yönetim sistemleri, bazı olası sorunların uzaktan 
giderilmesini mümkün hale getirerek personelin iş gücünden tasarruf sağlıyor. Ayrıca hataya neden olan 
durumun detaylı tespiti, ilgili hata konusunda uzman personelin sahaya yönlendirilmesine yardımcı oluyor.

• Maksimum Güvenlik: Erişim kontrolü ve erişim kaydı sayesinde cihazlara yapılacak her türlü yetkisiz 
müdahale denetim altına alınıyor. Herhangi bir şüphe durumunda alarm sistemi uzaktan etkinleştirilebiliyor 
ve ilgili güvenlik birimlerine haber verilebiliyor.

SkywaveIoT platformu ve İnnova kontrol kartı ile desteklenen 
gelişmiş izleme ve takip sistemleri:
iç ve dış kamera | ısı ve ışık sensörü | duman sensörü | hareket sensörü | iç ve dış aydınlatma 
giriş ve erişim kontrolü | kesintisiz güç kaynağı | topraklama yönetimi | şebeke gerilimi | klima yönetimi



SkywaveIoT

Ülke çapındaki binlerce ATM’nizi 
SkywaveIoT platformu ile 7/24 
kesintisiz yönetebilirsiniz.
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Akıllı Mağazalar
Powered by SkywaveIoT

SkywaveIoT platformu üzerinde geliştirilen akıllı mağazacılık uygulamaları 
sayesinde büyüme rotanızı siz belirleyin.

Her gün değişen tüketici alışkanlıkları, perakende sektörünü de değişime zorluyor. Sürekli veriyle iç içe olan 
yeni nesil tüketici, kendisini daha iyi anlayan, daha detaylı bir şekilde bilgilendiren, kişiye özgü avantajlar 
sunan ve tercihlerini önceliklendiren, kısacası onları daha iyi tanıyan işletmelere yöneliyor. Bu durum, veriyi 
uygun şekilde toplayabilen ve doğru olarak yorumlayabilen işletmeler için büyük fırsatları beraberinde 
getiriyor. 

SkywaveIoT platformu, sunduğu akıllı mağaza uygulamaları sayesinde mağazanın müşteriyle olan uyumunu 
güçlendirerek, verimliliğinizi ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı oluyor.

Ziyaretçilerinizin alışkanlıklarını takip edin
SkywaveIoT platformunun sunduğu araçlar mağazalarınızın farklı noktalarına yerleştirilen sensörler, 
kameralar, akıllı tabela sistemi ve personel takibi donanımları aracılığıyla müşterilerinizin tüketim 
alışkanlıklarını, personelinizin verimliliğini ve mağazanızın güncel durumunu yakından izlemenize imkan 
veriyor. Böylece daha önce farkına varamadığınız sorunlarınızın çözümüne tek bir sistem ile kavuşmanız 
mümkün.

8 sorunun cevabı bu çözümde...
1. Mağazaya kaç müşteri giriyor?
2. Günün/ayın/yılın hangi zamanlarında müşteri yoğunluğunuz artıyor?
3. Düzenlenen kampanya ve promosyonlar mağaza trafiğine dönüşüyor mu?
4. Müşteriler hangi ürün gruplarının veya rafların önünde zaman geçiriyor?
5. Mağaza trafiğinizin ne kadarını satışa çevirebiliyorsunuz?
6. Mağaza tabelaları yeterince görünür mü ve müşteri üzerindeki etkisi ne düzeyde?
7. Mağaza personeli mağazaya ne zaman giriyor, mağazadan ne zaman çıkıyor?
8. Mağaza personel planlamanız müşteri yoğunluğunuz ile paralel mi?



SkywaveIoT

SkywaveIoT platformu üzerine geliştirilmiş ve tamamen perakende 
sektörüne özel uygulamalar:

Müşteri Sayma ve 
Mağaza içi Analitik Personel Takibi

Mağazanızı bugün kaç 
kişi ziyaret etti, hangi 
reyonlar daha çok ilgi çekti? 
Stratejinizi bu yanıtlarla 
belirleyin.

Akıllı Tabela

Mağazalarınızın içindeki 
ve dışındaki tüm 
tabelaları merkezi bir 
sistemden yönetin.

Mağaza ve mağaza 
ziyareti gerçekleştiren 
çalışanlarınızın devamlılığını 
IoT uygulamasıyla merkezi 
olarak izleyin.



SkywaveIoT platformu
bir İnnova çözümüdür.

4 kıtada 36 ülkeye ihracat

Türkiye çapında 12 ofis

1.000 kişilik yetkin kadro
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Bir Türk Telekom İştirakidir.


