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ARTECH YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (ARTECH INFO KIOSK)

ARTECH Yolcu Bilgilendirme Sistemi havalimanlarında yoğunluğun fazla olduğu, danışma
noktalarına ihtiyaç duyulan alanlara konumlandırılarak, yolcuların ulaşmak istedikleri noktalara
gerek internet üzerinden gerekse çağrı merkezlerine sesli veya görüntülü bir şekilde bağlanarak,
interaktif bir bilgilendirme ve yön bulma deneyimi yaşadıkları dijital çözümümüzdür.

ARTECH Yolcu Bilgilendirme Sistemi, yolcuların havalimanı girişlerinden, çıkışlarına kadar olan
süreci sorunsuz, hızlı, interaktif ve dijital bir deneyime dönüştürmektedir.

ARTECH YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ;

• Havalimanlarında, danışma noktalarındaki yoğunluğun azaltılmasını,

• Yolcuların ulaşmak istedikleri noktaya en hızlı rotadan yönlendirilmesini,

• ARTECH Yolcu Bilgilendirme Sistemi Çağrı Merkezi Uygulaması ile yolcuların destek almak
istediği konu ile ilgili direkt uzman destek birimi ile iletişime geçmesini,

• Yolcu memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artmasını,

• Personel maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır.





GENEL ÖZELLİKLER

• IP65 ön panel koruma standardına sahiptir.

• 2 adet dahili web kamerasına sahiptir. Bir kamera
özel ihtiyaçları olan yolcular için tekerlekli sandalye
göz hizasına yerleştirilmiştir.

• Uluslararası standartlara uygun ergonomik tasarıma
sahiptir.



• Kiosk; ergonomi, kolay ve güvenli kullanım dikkate alınarak tasarlanmıştır.

• Kiosk çarpma, vurma gibi  darbelere dayanıklı, sağlam bir yapıya sahiptir. 

• Kiosk, güvenli bir biçimde zemine monte edilebilmektedir.

• Kiosk, sıcaklık kontrolü, bakım/destek kolaylığı, elektrik düzeneği, kutulama vb. özellikler dikkate 
alınarak tasarlanmıştır. Kurulacak bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak  ısıtma ve soğutma ile 
ilgili ekstra önlem alınabilmektedir.

• Kiosk, en az 5 yıl paslanmaya dayanıklı olacak galvanizli sactan imal edilmiş ve elektrostatik toz 
boya ile istenilen kurumsal renge boyanabilmektedir.

• Kiosk üzerinde bulunan donanım ve mekanizma bölümlerine servis kapaklarından erişim 
sağlanabilmekte, kabin ve kapaklar yetkili personel dışında dışarıdan hiç bir müdahaleye izin 
vermeyecek yapıda ve sağlamlıktadır. 

• Gövde üzerinde yeterli ses gücüne sahip hoparlör sistemi bulunmaktadır.

KİOSK ÖZELLİKLERİ



KİOSK ÖLÇÜLERİ



Artech Info Kiosk'un her yolcu tarafından kolaylıkla kullanılmasına önem
veriyoruz.

• Artech Info Kiosk, herkesin kolaylıkla kullanabilmesi için uluslararası 
standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.

• Kioska dahil olan 2 kameradan biri özel ihtiyaçları olan yolcular için
tekerlekli sandalye göz hizasına yerleştirilmiştir.

• Kullanıcı ekranı ergonomik, tekerlekli sandalye kullanan misafirlerin 
rahatlıkla işlem yapabileceği yüksekliktedir.

Tekerlekli 
Sandalye göz 
hizasında 
kamera

ARTECH INFO KIOSK ve ENGELLİ YOLCU KULLANIMI 



Artech Info Kiosk'un her yolcu tarafından kolaylıkla kullanılmasına önem
veriyoruz.

• Sistem ayrıca özel ihtiyaçları olan yolcular için İşaret Dili 
konfigürasyonuna sahiptir. 

• Özel ihtiyaçları olan kişi, yolcu bilgi düğmesine basıp işaret dili seçeneğini 
seçtiğinde ilgili çağrı merkezi yetkilisine yönlendirilerek işlemlerini işaret 
dili ile rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

ARTECH INFO KIOSK ve ENGELLİ YOLCU KULLANIMI 



ARTECH INFO KİOSK ve COVID-19 TEDBİRLERİ

• Artech Info Kiosk, suya dayanıklı ve sızdırmayı önleyen IP65 ekran koruma 
sınıfına sahiptir.

• Kiosk ve ekranlara doğrudan dezenfektan sıvıları püskürtülebilir, Kiosk 
kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilebilir.

• Sistem, yolcuların çağrı merkezi yetkilileri ile uzaktan iletişime 
geçmelerini sağlayarak sosyal mesafenin korunmasını sağlamaktadır.

• Temassız verilen çağrı merkezi desteği sayesinde havalimanlarında 
COVID-19 yayılım tehlikesi önemli ölçüde azalmakta, havalimanları sağlık 
açısından güvenilir alanlar statüsüne kavuşmaktadır.



ARTECH INFO KİOSK ve KVKK BİLGİLENDİRMESİ

• Artech Info Kiosk’u kullanacak olan yolcu, yolcu bilgilendirme düğmesine 
bastığında KVKK Bilgilendirme Metni, ana ekranda kendisi ile 
paylaşılmaktadır.

• Yolcu, KVKK bilgilendirme metnini kabul ettiğinde yapacağı işlemler için 
sıraya alınmakta ve işlemleri gerçekleştirilmektedir.

• Yolcu, KVKK bilgilendirme metnini kabul etmediği takdirde ekranda 
paylaşılan numara ile havalimanının müşteri hizmetlerine 
yönlendirilmektedir.



ANAKART 

• Anakart, Endüstriyel sınıf 0-60C derece sıcaklık aralığında çalışmaya elverişli, düşük güç 
tüketimli minimum Intel® mobil chipsete sahiptir.

• Anakart, Longevity serisidir ve minimum 5 yıl yedek parça temin garantisi bulunmaktadır. 

• Sistemde minimum iCore i7 işlemci bulunmaktadır. İşlemcinin güç tüketimi 35Watt’ı 
geçmemektedir.

• Anakart üzerinde Gigabit hıza sahip LAN (Ethernet) portu bulunmaktadır. 

• Anakart en az 16GB RAM belleğe sahiptir.

• Anakart üzerinde 4 adet USB 2.0 bulunmaktadır. 

• Anakart LVDS üzerinden Display bağlantısı desteklenmektedir.

• Anakart üzerinde 2 adet harici HDMI görüntü çıkışı bulunmaktadır.

• Bilgisayar 450W, 220V endüstriyel güç kaynağına sahiptir.

• Sabit Disk 1TB kapasiteli HDD teknolojisindedir.

• Windows 10 Enterprise İşletim Sistemine sahiptir.

• 5 yıl yedek parça temin garantisi bulunmaktadır.

ARTECH INFO KİOSK Teknik Özellikleri



KULLANICI EKRANI 

• Ürün 46” ekrana sahiptir. 

• Ana karta LVDS üzerinden bağlantılıdır.

• 1980*1020 optimum çalışma çözünürlüğü sahiptir. 

• Minimum 450 cd/m2 parlaklık oranına sahip olmalıdır ve lambası en az 50.000 saat sorunsuz 
çalışabilmektedir.

• 5 yıl yedek parça temin garantisi bulunmaktadır.

• LCD ekranlar dokunmatik özelliğe sahiptir. 

• Dokunmatik paneller Capasitive teknolojisine sahiptir.

• Dokunmatik paneller (vandal proof) darbeye dayanıklıdır.

• Dokunmatik panellerde kırılmaya ve çizilmeye dayanıklı 4mm kalınlığında temperli cam 
kullanılmaktadır.

• Dokunmatik panel kontrol kartları USB port üzerinden çalışmaktadır.

ARTECH INFO KİOSK Ekran Özellikleri



İKİNCİ BİLGİ EKRANI

• 24” LCD 16:9 Geniş Ekran formatındır.

• HDMI üzerinden bağlanmaktadır. 

• 1920*1080 optimum çalışma çözünürlüğüne sahiptir.

• Minimum 450 cd/m2 parlaklık oranına sahiptir ve back light ömrü 50.000 
saattir.

• 5 yıl temin yedek parça temin garantisi bulunmaktadır. 

Ekran Özellikleri



TARAYICI

• Yazıcı USB arabirime sahiptir. 

• Tarayıcı endüstriyel ortamlara uyumlu olup metal dış kasaya sahiptir.

• Tarama hızı 1-2 saniyedir.

• Tarayıcı evrensel barkod standartlarını tarayabilmektedir. 

• Windows 10 üzerinde çalışabilmektedir ve ilgili işletim sistemi 
sürücüleri Yüklenici tarafından sağlanabilmektedir.

Tarayıcı Özellikleri



WAYFINDING – Havalimanı içindeki POI olarak tanımlanan noktalara, kioskun bulunduğu noktadan 
animasyonlu olarak çizilerek yol tarifinin yapılmasını ve yaklaşık ulaşım süresinin sorgulanmasını 
sağlar.

Yazılım Özellikleri



WAYFINDING



DESTINATION INFORMATION Yolcunun bulunduğu havalimanındaki ve gideceği lokasyondaki hava durumu ve saat bilgisini 
sorgulamasını sağlar.

FLIGHT INFORMATION FIDS ile entegre olarak, gelen ve giden uçuşların durumlarını, varış veya kalkış saatlerinin, 
kapılarının bilgisinin sorgulanmasını sağlar.

ARRIVAL INFORMATION Varış yapan yolcular için uçuşlarına ait bagaj toplama bantlarının lokasyon ve bilgisinin sorgulanmasını 
sağlar.

TRANSPORTATION INFORMATION Yolcunun, havalimanından şehre ulaşımı için alternatif ulaşım seçeneklerinin, kalkış ve varış 
saatlerinin sorgulanmasını sağlar. (Metro, Shuttle Bus, Taksi, Araç Kiralama, Otopark vb.) 

HEALTH and SAFETY INFORMATION Yolcunun, ihtiyaç duyduğu sağlık ve güvenlik hizmetlerine erişimini sağlar.
Sistem; sağlık, güvenlik ve güvenlik sistemleri ile bağlantılıdır ve çıkış / tahliye mesajları için kamu güvenliği bilgileri oluşturabilir.

ANNOUCEMENT and ADVERTISEMENT İçerik yönetim fonksiyonu ile istenilen uyarı, anons, bilgilendirme ve tanıtım reklam 
içeriklerinin yolculara ulaştırılmasını sağlar.

AGENT COMMUNICATION Yolcunun, havalimanı hizmet ve destek masası operatörü ile sesli ve görüntülü görüşme yapmasını 
sağlar.  

CENTRAL MANAGEMENT & MONITORING Sistem yönetici ve operatörlerinin, sistem fonksiyonlarını yönetmelerini ve izlemelerini, 
gerekli raporlara ulaşmalarını sağlar.

MULTILANGUAGE SUPPORT Sistem, kullanıcının konuştuğu dile göre yapılandırılır. Çağrı, o dili konuşan temsilciye yönlendirilir.

Yazılım Özellikleri



VİDEO GÖRÜŞME KAYITLARI - Kiosk ve temsilci görüşmesinin video kayıtları ve görüşme süresi 
görüntülenebilir, excel çıktısı alınabilir.

ÇAĞRI KAYITLARI - Kiosk tarafından çağrı merkezine talep edilen görüşmenin kabulü ve kabul edilirse 
iki tarih arasında kiminle raporlanabileceği ve excel çıktısı alınır.

KULLANICI GÜNLÜĞÜ KAYITLARI - Kiosk ve çağrı merkezi kayıtlarının excel çıktısı alınabilir.

RAPORLAMA - İki tarih arasında tamamı veya kiosk bazlı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kabulü, 
KVKK Reddi, Türkçe Çağrı Sayısı, İngilizce Çağrı Sayısı, Cevaplanan Çağrı Sayısı, Cevapsız Çağrı Sayısı ve 
Düğmeye Basma Sayısı görülebilmektedir.

Yönetim Paneli Fonksiyonları ve Raporlama



• Çağrı dili ve çağrı talebi Temsilciye bildirim olarak gelir.

• Temsilci çağrıları aktarabilir.

• Temsilci kendi mikrofonunun sesini kapatabilir ve tekrar açabilir.

• Temsilci, kioskun ses seviyesini değiştirebilir.

• Temsilci, kioskun konumunu görebilir.

• Temsilci, istenen kioska rota animasyonu gönderebilir.

• Temsilci, göndermeden önce rotayı önizleyebilir.

• Temsilci belgeyi kioskta tarayabilir.

Çağrı Merkezi



Çağrı Merkezi Temsilcisi Kullanıcı Arayüzü



• ROL TABANLI KULLANICI 
• SINGLE SIGN
• AUDIT TRAIL
• HATA KAYIT
• MERKEZİ İZLEME
• RAPORLAMA

Yazılım Uygulaması Aşağıdaki Özelliklere Sahiptir

• UÇUŞ BİLGİ SİSTEMİ (AODB / WEB Servis – AIDX)
• MERKEZİ SAAT SİSTEMİ (NTP)
• SCADA SİSTEMİ (WEB Servis)
• IBB ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ (WEB Servis)



• TS 13611 (2014) YETKİLİ SERVİSLER - PROGRAMLANABİLİR OTOMASYON SİSTEMLERİ İÇİN 
KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN YETKİLİ SERVİSİ

• TS 13243 (2014) YETKİLİ SERVİSLER - LED'Lİ GRAFİK TABANLI GÖRÜNTÜLÜ DUYURU CİHAZLARI İÇİN 
KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN YETKİLİ SERVİSİ

• TS 13166 (2017)YETKİLİ SERVİSLER - SIRA VE ÇAĞRI SİSTEMİ (SIRAMATİK) – KURALLAR 
STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN YETKİLİ SERVİSİ

• TS 12498 (2015)YETKİLİ SERVİSLER - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ- KURALLAR STANDARDINA 
UYGUN HİZMET VEREN YETKİLİ SERVİSİ

• TS 12963 (2O16)YETKİLİ SERVİSLER - POS, ATM, KİOSK VE EL TERMİNALLERİ - KURALLAR 
STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN YETKİLİ SERVİSİ

• ISO 9001 (2015) TASARIM, ÜRETİM, SATIŞ SONRASI HİZMETLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

• ISO 13485 (2016) MEDİKAL DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME VE BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ ÜRETİM VE 
CİHAZLARIN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

• ISO 27001 (2013) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

• ISO 10002 (2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE AKTİF BİLGİLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

• ISO 45001 (2018) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ






