ÇÖZÜM KATALOĞU

Çözüm Kataloğu

ÖLÇSAN Teknoloji A.Ş. Çözüm Kataloğu içerisindeki tüm bilgi, görsel ve çözüm detayları telif hakları kapsamında koruma altındadır. 2020 ÖLÇSAN

2 - BİLİŞİMDE 48 YIL

3 - AR-GE ve İNOVASYON

4 - AKILLI KARTLAR

5 - BİYOMETRİ

6 - ÖZEL GÜVENLİK KATMANLARI

7 - SİBER GÜVENLİK

8 - FİZİKSEL GÜVENLİK

9 - SINIR ve KRİTİK ALTYAPI

10 - IoT

11 - AKILLI ve GÜVENLİ ŞEHİRLER

12 - ÖZEL YAZILIM

13 - RF-ID

14 - MOBİL

15 - VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

16 - EĞİTİM

48 YILLIK TECRÜBE
ÖLÇSAN SEÇTIĞI UZMANLIK ALANLARINDA VIZYONER
BAKIŞI, ÇÖZÜM ODAKLI ÖZGÜN YAKLAŞIMI VE 30 YILI AŞKIN
TECRÜBESIYLE ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR.
İHTİYACIN DOĞRU TESPİTİ
Ihtiyacın doğru belirlenmesi; karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olasılıkların doğru
parametrelerle analiz edilmesiyle mümkündür. Ihtiyacın nicel ve nitel değerleri,
güvenlik, verimlilik, hız, zaman ve maliyet dengesi gibi ölçütlerin değerlendirilmesi
yapılır.
MÜHENDİSLİK
Kuruluşundan bu yana devam ettirdiği Ar-Ge çalışmalarının sonucunda kazanılan
tecrübe sayesinde, teknolojinin bir adım ötesinde olan vizyonuyla ve uzman
kadrosuyla en doğru çözümü tasarlar. ÖLÇSAN’ın odaklı yaklaşımı, sunulan çözümün
kalıcı ve evrensel olmasını sağlar.
UYGUN ÜRÜN
Tasarlanan çözümler değişik ürün seçenekleriyle gerçekleştirilebilir. Asıl olan, geniş
bir inceleme sonucu çözüme yönelik ürünün seçilebilmesidir. Kendi alanlarında lider
küresel iş ortakları, sektör bilgisi ve mühendislik bakış açısıyla en uygun ürünü
önerir.
PROJELENDİRME
Ürünlerin belirlenmesinin ardından tasarlanan çözüme yönelik izlenecek süreç,
uzman kadronun çözüm yeteneği ile tüm olasılıkların incelenmesiyle belirlenir.
SİSTEM ENTEGRATÖRLÜĞÜ VE DANIŞMANLIK
Tüm bu aşamalardan sonra çözümün uygulanması gerçekleştirilir. ÖLÇSAN, anahtar
teslim proje uygulamalarının yanı sıra danışmanlık hizmetleri de vermektedir.
Bilişim teknolojilerinin ve kalitenin temsilcisi ÖLÇSAN, en iyi çözümlerle 47 yılı aşkın
süredir sektöre değer katmaktadır.
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AR-GE VE İNOVASYON
Firmamız, bilgi teknolojileri alanında küresel oyuncu olabilmenin; Ar-Ge faaliyetleri
ve inovasyon odaklı yaklaşımla mümkün olduğuna inanmakta ve bunu
uygulamaktadır. Avrupa Birliği ve TÜBITAK Ar-Ge proje çalışmaları iş ortakları ile
birlikte sürdürülmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ile inovasyon döngüsünü yaşatan
ÖLÇSAN, yeni ve yaratıcı fikirlerini ticarileştirebilmektedir. Müşteri memnuniyetini
sağlamak için; yazılım, donanım ve entegrasyon ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa
vadede ve en iyi şekilde karşılamaktadır.
TEKNOLOJİLER:
Biyometri tipleri ve algoritmalar, Akıllı Kart ve Terminaller, Gömülü Sistemler, IoT,
M2M, Mobil Uygulamalar, Kullanıcı Arayüzleri, Uygulama Platformları ve
Framework’ler, Dijital Güvenlik ve Emniyet, Yeni Nesil Iletişim Teknolojileri, Siber
Güvenlik Yönetimi, Derin Paket Analizi, Saldırı Tespit ve Engelleme, Siber Istihbarat,
Ağ Güvenliği Çözümleri, Log Yönetimi ve Korelasyon, Bütünleşik Ağ Duvarı, Dinamik
Şifre Çözümleri, Dijital Imza Altyapıları, Güvenlik Açıkları Denetimi, Siber Tehdit
Algılama ve Anormallik Tespiti

YETKİNLİKLER:
Enerji Verimliliği Yönetimi, Güvenli Haberleşme, NFC, Ödeme Sistemleri, Ürün
Modelleme/Tasarım/Üretim, Dijital ve Fiziksel Aktivite Izleme Platformları, Yazılım
Mühendisliği, Donanım Geliştirme, Gömülü Sistemler Üzerine Işletim Sistemi
Geliştirme, Görüntü Işleme, Otonom Kontrol Sistemleri, Biyometrik Karşılaştırma ve
Tespit Yazılımları Geliştirme, Bilgi Güvenliği Danışmanlığı
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Erişimin akıllıca yönetimi:
Akıllı Kartlar
Hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline gelen akıllı kartlar,
sağladıkları güvenlik önlemleri ve
yaygın kullanımı ile yaşamı
kolaylaştırmaktadır.
Fiziksel ve sanal erişim, bilgi
güvenliği, yetki belirleme ve
tanımlama, sadakat, ödeme,
ulaşım ve veri yönetimi gibi
birden fazla uygulamanın yer
aldığı akıllı kart teknolojilerini
içeren yazılımlarımızla
desteklenen anahtar teslimi
çözümler sunmaktayız.

• Ulusal Kimlik Kartları
• Kurumsal Kartlar (Personel, Sadakat, Kampüs)
• Toplu Taşıma Kartları ve e-Bilet
• Banka Kartları ve Kredi Kartları
• Kimlik ve Sertifika Yönetimi
• Akıllı Kart Basım ve Yaşam Döngüsü Yönetimi
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Güvenliğin anahtarı:
Biyometri
Kişinin hiçbir objeye ihtiyaç
duymadan, kendisine ait olan
fiziksel ve davranışsal özelliklerin
kullanımıyla gerçekleştirilen
biyometrik işlemler, güvenliği en
yüksek seviyeye taşır.
Yüksek güvenlik gereken
alanlarda, tekil veya bütünleşik
biyometrik çözümleri yerli
yazılımları ile sunmaktadır.
ÖLÇSAN, biyometri ürünlerinde
kendi üretiminin dışında,
dünyanın biyometri lideri
firmalarının da temsilcisidir.

• Biyometrik Kayıt ve Doğrulama, AFIS/AFVIS
• Parmak izi ve parmak damar izi, göz damar izi,
iris, yüz, hareket tanıma yöntemlerini kullanan
yazılım ve terminaller
• Biyometrik Geçiş Kontrol ve Personel Devam
Kontol Sistemi Platfromu
• Ulusal Sağlık ve Kimlik Uygulamaları
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Güvenli süreç yönetimi:
Özel Güvenlik Katmanları
Özel güvenlik katmanları; doküman
ve objelerin orijinalliklerini kanıtlayan,
yapılan işlemlerin güvenlik
kriterlerine uygunluğunu sağlayan
etiket, baskı vb çözümlerdir.
Güvenliği ön plana çıkartan bu özel
etiket va baskı teknikleri, gizlilik,
muhafaza, koruma ve takip sağlar.
ÖLÇSAN, bu analog konuma
katmanları ile dijital sertifikasyon ve iş
süreçlerini birleştirerek uçtan uca
güvenli evrak sistemini geliştirmiştir.

• Kişisel şifrenin (PIN) bireye güvenli ulaşım etiketi
• Evrak orijinalliğinin tespiti, korunması ve güvenlik
• Medikal Güvenlik Etiketleri, Güvenli Şırınga ve Iğne
• Endüstriyel Güvenlik Etiketleri / Filmleri / Koruyucuları
• Öde Geç Etiketleri
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İç ve dış siber tehditlere karşı:
Siber Güvenlik
Kamu, özel kuruluş ve kişilere ait
verilerin, sanal ortamda bulunan
risklere karşı korunması, güvenilir
şekilde erişilebilirliğinin sağlanması ve
sürdürülebilir bir yapıda olması
gerekmektedir.
ÖLÇSAN, siber güvenlik alanında;
kimlik ve erişim yönetimi, saldırı
tespit, tehdit analiz, uç nokta
güvenliği, ağ analizi, kayıt yönetim ve
korelasyon, güvenlik açıkları tespiti,
sızma testi, siber istihbarat gibi geniş
bir yelpazeye sahip kapsamlı çözüm
ve hizmetler geliştirmektedir.

• Siber Güvenlik ve Istihbarat
• Tehdit Yönetim/Avcılığıi
• Kimlik ve Erişim Yönetimi
• SIEM & SOAR
• Entegre Güvenlik
• Ağ Analiz Sistemleri
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Yetkisiz girişlere karşı:
Fiziksel Güvenlik
Özel sektör ile kamu kurum ve
kuruluşlarının tesis, bina ve seçilmiş
alanlarına yetkisiz erişimlerin
engellenmesi ve varlıklarının
hırsızlığa veya tehlikeye karşı
korunması gerekmektedir.
KIMO yazılımımız ile kart, PIN ve
biyometri unsurlarını kullanan geçiş
kontrol ve PDKS çözümü sağlıyoruz.
Bu çözüm, CCTV, VMS, Yangın &
Alarm ve Çevre Güvenliği
yazılımlarıyla entegre çalışarak
yetkisiz girişlere ve değişik tehditlere
karşı koruma sağlamaktadır.

• Geçiş Kontrol
• Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS)
• CCTV ve Video Analiz Sistemleri
• Çevre Güvenliği Sistemleri
• Yangı & Alarm Sistemleri
• Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi
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Kritik bölgeler için:
Sınır ve Kritik Altyapı Güvenliği
Ülke sınırlarının ve stratejik öneme
sahip altyapıların korunması, her
ülkenin önde gelen milli güvenlik
konuları arasında yer almaktadır.
Başta kaçakçılık olmak üzere, terör
eylemleri ve dış güç saldırıları gibi
milli güvenlik unsurlarını
zedeleyecek girişimlerin
önlenmesinde, elektronik
sistemlerle izleme, koruma ve
yönetim çözümleri sunmaktayız.
Bu şekilde entegre sınır güvenliği
yönetimi sağlanmaktadır.

• Sınır Kontrol & Uzaktan Izleme / Yönetim
• Liman Yönetimi ve Sahil Güvenlik
• Kritik Altyapılar ve Boru Hatları
• Havalimanı ve Stadyum Güvenliği
• Entegre Sınır Yönetimi
• Askeri Tesisler
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Nesnelerin güvenli erişimi:
IoT
IoT, nesnelerin internet veya ağa bağlı
oldukları ve bu bağlantı sayesinde basit
bir nesne olmaktan çıkıp kendi
durumları hakkında bilgi paylaştıkları,
komutlar alarak davranışlarını
yönlendirdikleri ve bu sayede daha
akıllandıkları; böylece cihazların daha
otonom hale geldiği bir dünya
sağlamayı hedeflemektedir. IoT cihazlar
ile veriler toplanıp saklamakta, akıllı
uygulamalar ile de yönetilmektedir. loT
cihazlarından gelen veriler tek bir
platformda toplanmakta ve
yönetilmektedir. Yönetim platformu,
IoT modülleri ve entegre siber güvenlik
çözümleri sunmaktayız.

• IoT Modüller
• Güvenli Haberleşme
• IoT Yönetim Sistemi
• Akıllı Enerji, Mobilite ve Aydınlatma Yönetimi
• Akıllı Araç Sensörleri ve Uygulamaları
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Verimli Yaşam:
Akıllı ve Güvenli Şehirler
Aydınlatmadan enerjiye, ulaşımdan
güvenliğe, su, sağlık, çöp yönetimi gibi
birçok konuda fayda sağlanmakta ve
vatandaşlara daha yaşanabilir, sağlıklı
ve huzurlu bir ortam sunulmaktadır.
Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü
Akıllı Şehir stratejisi ve eylem planı olan
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi
ve Eylem Planında referans proje olan
AB H2020 REMOURBAN projesinin
paydaşıyız. Projede geliştirdiğimiz City
on CLOUD platformu ve IoT modülleri
ile yenilenebilir enerji, akıllı bina
otomasyonu, elektrikli araçlar ve akıllı
genel aydınlatma sistemini yönetmekte
ve dijital şehir yönetimi sağlamaktadır.

• Ulaşım, Otopark ve Güvenlik Yönetimi
• Bina Enerji Verimliliği ve Bina Yönetim Sistemi
• Açık ve Kapalı Mekan Aydınlatma Yönetimi
• Elektrikli otobüs, araç ve bisiklet yönetimi
• Yenilenebilir Enerji Üretim Yönetimi
• Atık Takip Yönetimi, Merkezi lsıtma ve Soğutma Yönetimi

SUSTAINABLE DISTRICTS
& BUILT ENVIRONMENT

SUSTAINABLE URBAN
MOBILITY

INTEGRATED
13 AND
INFRASTRUCTURE
PROCESSES
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Planlama, Tasarım, Yönetim:
Özel Yazılım
1982 yılında çizici üretimi için
başlayan gömülü yazılım tecrübemiz,
ilerleyen yıllarda kamu ve özel
sektörde değişik konularda veri
tabanı yönetimi ağırlıklı olmak üzere
ihtiyaca yönelik birçok yazılım projesi
ile devam etmiştir.
ÖLÇSAN, en güncel yazılım ve veri
tabanı yapılarını, Makine Öğrenme ile
Yapay Zeka araçalarını kullanarak
birçok özel ve kamu kuruluşuna
hizmet veren uzman kadrosuyla
yazılım çözümleri sunmaktadır.

• Toplu Taşıma Yönetim Sistemleri – TTYS
• Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)
• İş Zekası (BI), Karar Destek Sistemi (DSS)
• Arşiv ve Doküman Yönetimi
• HAL Yönetimi
• Olaya Bağlı Simülasyon
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Hatasız takip:
RF-ID
RF-ID teknolojisi, bir gönderiye ait
bilgi ve verileri depolayıp hem radyo
dalgaları hem de RF-ID (Radio
Frequency Identification) okuyucuları
aracılığı ile bu bilgileri belirli noktalara
aktarma imkanı sağlar. Bu işlem,
mobil ve sabit RF verici ve
okuyucularıyla gerçekleştirilmektedir.
ÖLÇSAN, hem okuyucu hem etiket
hem de inlay (etiket ya da RF-ID
nesnelerin içerisinde yer alan çip ve
anten gibi ana bileşenler) üreten
dünyanın lider üreticilerinin temsilcisi
ve çözüm sağlayıcısıdır.

• Nesnelerin Tanınması ve Takibi
• Personel Takibi
• Ürün Takibi (Yedek parça, üretim, stok yönetimi)
• Bagaj, Canlı Hayvan, Araç Takipleri
• Değerli Malzeme Takibi ve Korunması
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Çağın güvenli anahtarı:
Mobil
Mobil platformların dünyanın en geniş
platformu haline gelmesiyle birlikte,
mobil cihazların güvenliği ve yönetimi
büyük önem kazanmaya başlamıştır.
ÖLÇSAN olarak mobil cihaz ve
yazılımlarla, sivil ve askeri güvenlik
kurumlarının saha işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, mobil bankacılık
uygulamalarında akıllı telefonlarla
kimlik doğrulama yapılması gibi
işlemleri yerine getiren mobil
çözümler sunmaktayız.

• Saha Uygulamaları (Sağlık, Kampüs vb.)
• Mobil Kimlik Doğrulama, Müşteri Kayıt (KYC)
• Mobil Biyometri
• Mobil Ödeme
• M2M (Makineler arası iletişim)
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Yüksek verimlilik:
Veri Merkezi Çözümleri
Günümüzde verilerin sanallaştırılarak
saklandığı veri merkezi, kurumların iş
süreçlerini verimli hale getiren
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
Önemli sistemlerin sanallaştırılmasından
tekilleştirilmesine, yüksek başarımlı
hesaplamadan (HPC), GPU tabanlı büyük
veri çözümlerine kadar farklı alanlarda
güvenli ve kesintisiz altyapılı veri merkezi
çözümleri sunulmaktadır.

• Big Data Danışmanlığı ve Ürünleri
• GPU Bazlı Big Data ve Gömülü Çözümler
• Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)
• Sanallaştırma ve Tekilleştirme
• Veri Güvenliği
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Yarınlara Teknolojik Bakış:
Eğitim
Fiziksel sınıflardan bağımsız, dijital
ortamlarda yürütülen görsel ve işitsel
unsurlar ile etkileşim kurulabilinen
eğitimler, öğrenci gelişimine önemli
katkılar sağlamaktadır.
Teknoloji temelli bu yeni eğitim
anlayışına akıllı tahtalar, e-kampüs
çözümleri, özel uygulamalar,
etkileşimli eğitim yazılımları ve
uzaktan eğitim sistemleri gibi
çözümler ile katkı sağlanmaktadır.

• İnteraktif Akıllı Sınıf
• Akıllı Tahtalar
• Etkileşimli Eğitim
• E-Kampüs
• Uzaktan Eğitim
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