
 

  

O R T A M İZ L E ME  İ Ç İN  T E K  

A RA Y Ü Z  

Ağ üzerindeki tüm Sensplorer 

cihazlarının hem izlenmesi için  

Sensplorer IOX ile tüm yapı tek 

arayüzle…. 

  

Y ERLEŞ İM  PL ANL ARI  v e 

HARİT AL AR 

Sensörler yerleşim planları ve 

haritalar üzerinde ve gerçekte 

bulunduğu yerlerde izlemek 

daha kolay ve daha anlamlı 

oluyor.Durum değişikliği izleme 

ekranlarında anında farkediliyor. 

Kurumsal izleme merkezlerinde 

profesyonel bir izleme paneli 

sunuyor.  
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 Ağ üzerinde bulunan tüm Sensplorer 
saha cihazlarını tek arayüzden 
izleyebilmeyi sağlar 
 

 Sahada bulunan Sensplorer ana 
modüller veya bunların üzerindeki 
sensörleri, sadece tanımlanan limitler 
üzerinden değil erişilememesi 
durumunu da izleyerek erişim 
problemini de bildirir. 
 

 Yerleşim planları ve haritalar üzerinde 
sensörlerin gerçek yerlerinde 
gösterilebilmesi müdahaleyi 
kolaylaştırıyor 
 

 Plan ve haritaların SVG temelli olması 
sayesinde farklı büyüklükteki 
ekranlarda farklı versiyonlar kullanma 
gereği olmuyor çünkü yazılım ekran 
boyutlarına duyarlı olarak 
ölçeklendiriliyor 
 

 Sensplorer IOX, kulanıcı ekranları 
tamamen web teknolojisi üzerinde. 
Bilgisayarlarda sadece web gezgini 
bulunması yeterli. 
 
 

 
 

 Sensplorer IOX merkezi yazılımı, farklı 
kullanıcı yetki seviyeleri (kullanıcı, grup 
yöneticisi, sistem yöneticisi) ile 
hiyerarşik yönetim imkanı sağlıyor. 
 

 Kullanıcı gruplarına farklı Gösterge 
Panelleri, Yerleşim ve Kat Planları, 
Haritalar atanabilir. Değişik 
kullanıcıların değişik ihtiyaçları için 
farklı görsellik iş akışını verimli 
kılmaktadır.  
 

 Sistemce izlenen tüm sensörlerin 
yönetimi (isim, liimit tanımı, kayıt 
edilmesi ve sıklığı,v.b.) merkezi olarak 
toplu veya tek tek yazılımdan yapılabilir. 
Tek tek farklı Sensplorer ana modüle 
gitmeye gerek kalmaz.  
 

 Tanımlanan kullanıcı gruplarına atanan 
sensörlerin alarm, uyarı ve normale 
dönüş durumları için E-posta 
tanımlanır.  

 
 

Tüm yapı tek uygulamada ve mekanın 



 

 

A RG E  

Sensplorer ürün ailesi 

TÜBİTAK-TEYDEB destekli 

olarak tamamlanmış bir MEG 

projesidir. Tüm donanım ve 

yazılım tasarımı ve geliştirmesi 

MEG tarafından yapılmıştır. 

Projelere özgü modül ve 

sistem tasarımı geliştirme 

becerisi ve know-how kendi 

özkaynaklarınca yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farklı  istek,ta lep ve  

öner iler in iz  iç in 

lüt fen biz imle 

temasa geçin… 
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