ÜRÜN HİZMET

ERGOSİS İLE TASARRUF KAÇINILMAZ
Bir İşletmenin İhtiyacı
Olabilecek Tüm Güvenlik
Çözümlerini Anahtar Teslim
Sunduklarını Söyleyen Ergosis
Güvenlik Sistemleri Genel
Müdürü Ahmet Kerestecioğlu,
“Bizim Tüm Çalışmalarımız
Firmaların Gözden Kaçırdıkları
Fakat Aslında Görünmeyen
Tarafta Büyük Zararlara
Uğradıkları Kısımları
İyileştirmek Adına Yapılan
Çalışmalardır.” Dedi.
Perakende sektörüne yönelik
çözümlerinizden bahseder
misiniz?
Ergosis; geçiş güvenlik, bariyer, kamera, yangın ihbar,
acil anons sistemleri gibi bir
işletmenin ihtiyacı olabilecek tüm güvenlik çözümlerini
anahtar teslim sunan, teknik
hizmet & servisini veren bir
kuruluştur. On binin üzerinde
çalışanı olan dev fabrikalardan beş kişilik işletmelere
kadar pek çok şirkete hizmet
veriyoruz. Abonelik, satın
alma ve kiralama gibi farklı
satış modelleri ile çözümlerimizi ekonomik hale getiriyoruz.
Perakende işletmeleri neden
teknolojik çözümlere ihtiyaç
duyuyorlar?
Günümüzde bireylerin kendilerine özgü özelliklerini kullanarak tanımaya dayanan
biyometrik sistemler önemli
bir yer tutuyor. Biyometrik
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tanımanın temel avantajı, bir
kart ya da şifre kullanmak yerine, giriş izni isteyen kişinin
kendisini fiziksel olarak sisteme tanıtmak zorunda olmasıdır. Biyometrik sistemlerde
kullanılan fiziksel özelliklerin unutulması, kaybedilmesi, çalınması gibi durumların
olmaması sistemin güvenliği
için önemli bir avantajdır.
Teknolojik çözümleriniz firmalara nasıl bir verimlilik
sağlıyor?
Ergosis’in doğru projelendirmeleriyle farklı sektörlerde
tasarruf eden birçok referans
müşterisi bulunuyor. Örneğin; üretim yapan ve vardiya
sistemi ile çalışan firmaların
gece vardiyalarında üretimde
ki aksaklıklar firmaları ciddi
zarara uğratabilir, bu bağlamda çalışmış olduğumuz
kurumlara kurmuş olduğumuz Personel Devamlık Takip

Sistemleri (PDKS) sayesinde
ciddi tasarruflar sağlıyoruz.
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
fakat aslında görünmeyen
tarafta büyük zararlara uğradıkları kısımları iyileştirmek
adına yapılan çalışmalardır.
Teknoloji geliştikçe sektöre
yönelik çözümlerde gelişiyor.
Peki, perakende sektörünü
bekleyen yeni çözümler neler
olacak? Geliştirmeyi düşündüğünüz teknolojik perakende çözümleriniz var mı?
Ülkemizde yerli ve milli

kavramı her gün önemini
artırıyor, bu sebeple yakın
zamanda ithal ettiğimiz bazı
cihazları Türkiye’de üretmek
için girişimlerimiz olacak.
Yazılım ve teknik ekibimiz bu
konuda araştırmalarına devam ediyor. Biyometrik ürünlerin kullanımı her geçen
gün genişlemekte, üzerinde
çalıştığımız 2 yeni proje ile
biyometrik cihazların bugüne
kadar kullanılmadığı alanlar
için çözümlerimiz çıkacak.
Bu sektörlerden bir tanesi
“servisler”; servis araçlarının
takibi uzun zamandır yapılan
bir uygulama ancak servisin
kullanımının (servisi aktif
olarak kaç kişi kullanıyor, ne
zaman & nereden biniyor,
ne zaman & nerede iniyor,
güzergahlar vs…) takibi uygulanmamış bir çalışma. Bu
ihtiyaca yönelik kısa bir süre
sonra yeni bir çözümümüzü
piyasaya sunacağız.

