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rgosis; perakende sektörüne yö-
nelik olarak geçiş güvenlik, ba-
riyer, kamera, yangın ihbar, acil 

anons sistemleri gibi bir işletmenin 
ihtiyacı olabilecek kapsamlı güvenlik 
çözümlerini anahtar teslim olarak su-
nuyor, teknik hizmet ve servis desteği 
de veriyor. Binlerce çalışanı olan dev 
fabrikalardan beş kişilik işletmelere 
kadar pek çok şirkete hizmet sunan Er-
gosis, abonelik, satın alma ve kiralama 
gibi farklı satış modelleri ile çözümleri-
ni ekonomik hale getiriyor. Günümüzde 
bireylerin kendilerine özgü özelliklerini 
kullanarak tanımaya dayanan biyomet-
rik sistemlerin önemli bir yer tuttuğuna 
dikkat çeken Ergosis Genel Müdürü 
Ahmet Kerestecioğlu, biyometrik sis-
temlerde kullanılan fiziksel özelliklerin 
unutulması, kaybedilmesi, çalınması 
gibi durumların olmamasının sistemin 
güvenliği için önemli bir avantaj oldu-
ğunu dile getiriyor.

İşletmelerin Gözünden Kaçan 
Noktaları İyileştiriyor
Kerestecioğlu, Ergosis’in doğru proje-
lendirmeleriyle farklı sektörlerde tasar-
ruf eden birçok referans müşterisinin 
bulunduğunu belirtiyor. Kerestecioğlu, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: «Örneğin; 
üretim yapan ve vardiya sistemi ile çalı-
şan firmaların gece vardiyalarında üre-
timde ki aksaklıklar firmaları ciddi za-
rara uğratabilir. Bu bağlamda çalışmış 
olduğumuz kurumlara kurmuş olduğu-

muz Personel Devamlık Takip Sistem-
leri (PDKS) sayesinde ciddi tasarruf 
sağladılar. Bunun haricinde yine tarım 
sektörüne öncülük eden firmalardan 
biri ile yürüttüğümüz projede şirketin 
9 tarlasına işçiler için iris tanıma ciha-
zı kurduk. Bu sayede işçilerin takibini, 
çalışma sürelerinin kontrol edilmesini 
ve işçi ücretleri konusunda tasarruf 
edilmesini sağladık. » Kerestecioğlu, 
Ergosis’in tüm çalışmalarının şirket-
lerin gözünden kaçan, ama aslında 
görünmeyen tarafta büyük zararlara 
uğradıkları kısımları iyileştirmek adına 
yapılan çalışmalar olduğunu sözlerine 
ekliyor.

Servisin Kullanımının Takibi Çözümü
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, pera-

kende sektörünü bekleyen çözümlere 
de değinen Kerestecioğlu, Türkiye’de 
yerli ve milli kavramının her gün öne-
mini arttırdığını ifade ediyor. Bu sebep-
le yakın zamanda ithal ettikleri bazı 
cihazları Türkiye’de üretmek için giri-
şimlerinin olacağını dile getiren Keres-
tecioğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor : 
“Biyometrik ürünlerin kullanımı her ge-
çen gün genişliyor. Üzerinde çalıştığı-
mız iki yeni proje ile biyometrik cihazla-
rın bugüne kadar kullanılmadığı alanlar 
için çözümlerimiz çıkacak. Bu sektör-
lerden bir tanesi Servisler. Servis araç-
larının takibi uzun zamandır yapılan bir 
uygulama; ancak servisin kullanımının 
takibi uygulanmamış bir çalışma. Bu 
ihtiyaca yönelik kısa bir süre sonra yeni 
bir çözümümüzü piyasaya sunacağız.”

ERGOSİS AYRICALIĞI İLE İŞLETMELERE 
TASARRUF İMKANI 

Perakende sektörüne yönelik olarak kapsamlı çözümler sunan Ergosis, işletmelere 
tasarruf imkanı sağlıyor. Şirket, işletmelerin güvenlik konusunda gözünden kaçan 

kısımları iyileştirmek adına çalışmalar yapıyor.
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