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Bu yıl bin müşteri
hedefliyor

İris tanıma yaygınlaşıyor
Ergosis yürüttüğü projeleri birkaç farklı gruba ayırılıyor. Birincisi; komple zayıf akım sistemlerini içeren çözümler. Bunlar genelde plazalarda kullanılan çözümler oluyor. Sun Plaza,
Veko Giz Plaza, Nef Projeleri, Bakü’de Demirci
Tower, Maslak İş Kuleleri gibi yapılarda bu sistemler kullanılıyor. Şirketin ikinci olarak fabrikalara yönelik çözümleri mevcut. Arçelik, Toyota,
Tofaş gibi bir çok şirketin fabrikalarına personel devam kontrol sistemleri kuran şirket, çalışanların fabrikaya giriş-çıkış saatlerinden ne
kadar saat fabrika içinde zaman geçirip çalıştıklarına kadar pek çok konu hakkında kurumları bilgilendiriyor. Ayrıca, ziyaretçi takibi, ye-

19 yıldır güvenlik sistemleri sektöründe faaliyet gösteren
Ergosis, 100’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veriyor.
Kartlı geçiş, parmak izi ve iris tanıma sistemleri alanında
hizmet veren şirket, yeni başladığı abonelik uygulamasıyla
müşteri sayısını 2018 sonunda bine çıkarmayı hedefliyor.
AHMET KERESTECİOĞLU

Yeni teknolojilerin ilk yeşerdiği ülkelerden biri
olan ABD’de, 1999 yılında iki Türk mühendis tarafından temelleri atılan Ergosis, iris tanıma sisteminin bayiliğini alarak yola koyulmuş bir şirket. ABD’de birkaç proje gerçekleştirdikten sonra bu alanda Elor Holding tarafından satın alınan şirket, 2000 yılında faaliyetlerini Türkiye’ye
taşıdı. Türkiye’de o yıllarda ‘niş’ bir alan olan
güvenlik sistemleri sektöründe hizmet vermeye başlayan ve sektörün gelişmesinde katkıları olan Ergosis bugün; geçiş güvenlik, bariyer,
kamera, yangın ihbar, acil anons sistemleri gibi alanlarda çözümler sunuyor. Koç Grubu şirketlerinden Migros’a kadar pek çok kurumsal
şirkete hizmet veriyor. Zaman içinde sundukları hizmet türleri ve şekillerinin değiştiğini belirten Ergosis Genel Müdürü Ahmet Kerestecioğlu, “100’ün üzerinde şirketle çalışıyoruz. Artık abonelik sistemini de portföyümüze kattık.
Bunun müşteri sayımıza ciddi bir artış getireceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllardan rahatlıkla binin üzerinde aboneye ulaşacağımızı
bekliyoruz” diyor.

mekhane takibi gibi entegre, gelişmiş birçok sistem de mevcut. Son dönemde daha maliyetli olmasına rağmen iris tanıma sistemi üzerine yoğun talep aldıklarını belirten Ahmet Kerestecioğlu, şunları anlatıyor:
“Kartlı sistemler daha ekonomik olduğu için
hala şirketler tarafından daha çok ilgi görüyor
ama açık noktaları olan bir alan. Bir kişinin kartını başka bir kişi rahatlıkla kullanıp şirkete girebiliyor. Ama ileri teknoloji ürünü olan iris tanıma sistemi bütün bu zafiyetleri ortadan kaldırıyor. Adalet Bakanlığı gibi kuruluşlar kullanıyor. Tam güvenlik sağlıyor. Parmak izi de kartlı girişten sonra yaygınlaşan ve hala birçok şirket tarafından tercih edilen güvenlik sistemlerinden. Ancak hijyen ve yüksek güvenlik isteyen
kuruluşlar tarafından tercih edilmiyor.”
AR-GE departmanında yeni güvenlik sis-

temleri üzerine yoğun çalışmalar yürüten Ergosis, son dönemde cloud teknolojileri üzerine
odaklanmış durumda.
Tasarruf sağlıyor
Ergosis’in doğru projelendirmeleriyle farklı alanlarda tasarruf eden birçok şirketin olduğunu vurgulayan Ahmet Kerestecioğlu, şunları anlatıyor: “Mesela Anadolu Etap ile tarım işçilerine yönelik bir proje yürüttük. Şirketin 9 tarlasına işçiler için iris tanıma cihazı kurduk. Bu
sayede işçilerin takibini, çalışma sürelerinin kontrol edilmesine ve işçi ücretleri konusunda tasarruf edilmesini sağladık. Başka bir şirketin yemekhanesinde uyguladığımız kartlı geçiş sayesinde de şirkete ciddi bir tasarruf getirmiş olduk.”

Sektörde 100 oyuncu var

Yaklaşık 500 milyon dolarlık
hacme sahip olduğu tahmin edilen
güvenlik sistemleri sektöründe,
100’e yakın oyuncu bulunuyor.
Ancak bunların dışında yüzlerce
küçük ölçekli ithalatçı firma da
mevcut. Sektörlerinde önemli olanın uzun soluklu ve güçlü finansal
kaynaklara sahip çözüm ortakları
ile çalışmak olduğunu vurgulayan
Ahmet Kerestecioğlu, “Şirket olarak biz sektörde ilk 20’nin içindeyiz. Bu yılki hedefimiz bin
müşteriye ulaşmak” diyor.
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