SEKTÖRDEN

Güvenlik
bir bütü
“Güvenlik, bir bütün
olarak ele alınmalıdır”

"Ne kadar güvenli bir ortam kurarsanız kurun, o güvenli
ortamın en ufak bir açığı varsa, yaptığınız tüm yatırımlar
boşa gider." Diyen Ergosis Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü
Ahmet KERESTECİOĞLU ile teknolojik yeniliklerle bütünleşen
güvenlik sistemlerini konuştuk.

Ergosis Güvenlik
Sistemleri hakkında bilgi
verir misiniz?

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 şirkettir.
ABD’de birkaç proje gerçekleştirdikten sonra bu alanda Türkiye’deki açığı görerek 2000 yılında
faaliyetlerine Türkiye’de devam etmiş daha sonra 2005 yılında Elor
Holding bünyesine dâhil olarak ticari hayatını sürdürmüştür. Geçiş
güvenlik, bariyer, kamera, yangın
ihbar, acil anons sistemleri gibi
alanlarda çözümler sunuyoruz.
Ergosis olarak bugün küçük, orta
ve büyük ölçekli birçok kurumsal
şirkete hizmet vermekteyiz. Firmamızda kiralama ve abonelik ile
ilgili satış modellerimiz de olduğu
için her işletmenin bütçesine
uygun çözümler sunabiliyoruz.
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Ergosis Güvenlik Sistemleri’nin
geliştirdiği Ar-Ge ve inovasyon
konularındaki ürün ve çalışmaları nelerdir?

AR-GE departmanında yeni güvenlik sistemleri üzerine yoğun
çalışmalar yürütmekteyiz. Son dönemde cloud teknolojileri üzerine
odaklanmış durumdayız.

Biyometri teknolojisinin
güvenlik sektöründeki
konumundan bahseder misiniz?
Yürüttüğümüz projelerimizi birkaç
farklı gruba ayırıyoruz. 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. Şirketimizin ikinci olarak
fabrikalara yönelik çözümleri
mevcut. Arçelik, Toyota, Tofaş
gibi birçok şirketin fabrikalarına

personel devam kontrol sistemleri kuruyor, çalışanların fabrikaya giriş-çıkış saatlerinden ne
kadar saat fabrika içinde zaman
geçirip çalıştıklarına kadar pek
çok konu hakkında kurumları
bilgilendiriyoruz. Ayrıca, ziyaretçi
takibi, yemekhane takibi gibi
entegre, gelişmiş birçok sistem
de mevcut. Son dönemde daha
maliyetli olmasına rağmen iris
tanıma sistemi üzerine yoğun
talep alıyoruz. 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 karttan sonra
yaygınlaşan ve birçok şirket
tarafından tercih edilen güvenlik
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sistemlerinden. Ancak hijyen ve
yüksek güvenlik isteyen kuruluşlar tarafından tercih edilmiyor.

Türkiye ve dünyayı güvenlik konusunda değerlendirir misiniz?
Sektörde Ergosis çapında 100
civarında oyuncu olduğunu
tahmin ediyoruz. Ancak bunların
haricinde yüzlerce küçük ölçekli
ithalatçı firma daha mevcut.
Perpa bu tür firmalar ile dolup
taşıyor. Bizim sektörümüzde yapılan iş kısa vadeli olmadığından
firmalar için önemli olan güvenilir,
uzun soluklu ve güçlü finansal
kaynaklara sahip çözüm ortakları
ile çalışmaktır. Bu yüzden hizmet
aldığınız şirketin her türlü teknik
destek hizmetini ya da yazılım
desteğini ihtiyaç doğduğu an
karşılayabiliyor durumda olması
gerekir. Sektörde Ergosis’in İlk
20’nin içinde olduğunu tahmin
ediyorum. Firmamız Deloitte
tarafından Türkiye’nin en hızlı

Sektörde Ergosis’in İlk 20’nin
içinde olduğunu tahmin ediyorum.
Firmamız Deloitte tarafından Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 50 firması arasında
gösterilmiştir.

büyüyen 50 firması arasında
gösterilmiştir. Elimizde herhangi
bir reel veri olmasa da güvenlik
sektörünün yaklaşık $500M’lık
bir pazar büyüklüğüne sahip
olduğunu tahmin ediyorum. Bizim
Ergosis olarak hedefimiz, müşteri
portföyümüze her sene 1000
yeni müşteri eklemek.

Ergosis Güvenlik Sistemleri’nin
geleceğe dair hazırladığı
çözümler nelerdir?
Güvenlik, bir bütün olarak ele
alınması gereken bir husustur.
Ne kadar güvenli bir ortam kurarsanız kurun, o güvenli ortamın en
ufak bir açığı varsa yaptığınız tüm
yatırımlar boşa gider. Örneğin, bir
mekânda tüm girişleri en yüksek
düzeyde güvenlikle konumlandırın, ama sizin bilmediğiniz bir
arka kapı varsa oraya yaptığınız
tüm yatırımlar anlamsız. Dolayısıyla burada projelendirmenin
önemi büyük. Ergosis’in doğru

projelendirmeleriyle farklı sektörlerde tasarruf eden birçok referans
müşterisi bulunmaktadır, örneğin;
üretim yapan ve vardiya sistemi ile
çalışan firmaların gece vardiyalarında üretimde ki aksaklıklar firmaları
ciddi zarara uğratabilir, bu bağlamda çalışmış olduğumuz kurumlardan bir tanesi kurmuş olduğumuz
Personel Devamlık Takip Sistemi
(PDKS) sayesinde %17’lik bir
tasarruf sağladı. Bunun haricinde
yine tarım sektörüne öncülük eden
firmalardan biri ile yürüttüğümüz
projede şirketin 9 tarlasına işçiler
için iris tanıma cihazı kurduk, bu
sayede işçilerin takibini, çalışma
sürelerinin kontrol edilmesini ve
işçi ücretleri konusunda tasarruf
edilmesini sağladık. Bizim tüm
çalışmalarımız firmaların gözden
kaçırdıkları, aslında görünmeyen
tarafta büyük zararlara uğradıkları
kısımları iyileştirmek adına yapılan
çalışmalar. Size bu konuda daha
birçok örnek sayabilirim.
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