
HID Konum Hizmetleri
Eyleme Dönüştürülebilir Veriyle İşyeri Güvenliğini, 
Emniyetini ve Etkinliğini İyileştirme 

Bina Kullanım
Yönetimi





Bir bina sahibi, tesis yöneticisi veya güvenlik profesyoneli iseniz, metrekare 
ölçeklendirmesi ve bina kaynaklarının tahsisinden denetimli bölgelerin 
tanımlanıp izlenmesine ve acil durum tepkilerine hazırlanmaya kadar, 
birçok sorumluluk ile karşı karşıyasınız demektir. Günümüzün dinamik iş 
yeri gereksinimlerine karşılık verebilmek için, bir yandan güvenliği optimize 
etmek, uyum gereksinimlerini karşılamak ve tesis maliyetlerini azaltmak, 
diğer yandan da daha iyi çalışan ve ziyaretçi deneyimi sunmak maksadıyla, 
gerçek zamanlı bilgiye erişim sağlamak zorunludur. 

HID Global tarafından sunulan Bina Kullanım Yönetimi, eyleme 
dönüştürülebilir kullanım verisi sunan ve ihtiyaç ile uygulamaya bağlı olarak 
ölçeklenip genişletilebilen, anahtar teslimi bir çözümdür. Çalışanların ve 
ziyaretçilerin binaya ne zaman girip binadan ne zaman çıktıklarını bilin; bina, 
kat ve oda seviyesinde binanın kullanım durumunu kolayca anlayın; sanal 
güvenlik alanları belirleyip ihlallere karşı otomatik uyarılar veya alarmlar 
oluşturun; bir acil durum halinde bina kullanıcılarının yerlerini tespit edin.

İşyeri Farkındalığında
Bir Sonraki Seviyeye Geçin

Önemli Avantajlar HID Global tarafından 
sunulan Bina Kullanım 
Yönetimi, eyleme 
dönüştürülebilir kullanım 
verisi sunan ve ihtiyaç ile 
uygulamaya bağlı olarak 
ölçeklenip genişletilebilen, 
anahtar teslimi bir 
çözümdür.

KULLANIM VERI ANALIZINI TEMEL 
ALARAK KAYNAK TAHSISINI 

OPTIMIZE EDIN VE IYILEŞTIRIN

SANAL ALANLAR/UYARILAR ILE  
GÜVENLIĞI ARTIRIN

BINA GIRIŞ-ÇIKIŞ TAKIBI SAYESINDE 
EMNIYETI ARTIRIN VE UYUM 

GEREKSINIMLERINI KARŞILAYIN

ACIL DURUM KONUM ÖZELLIĞI ILE 
KRIZ YÖNETIMINI IYILEŞTIRIN



Modern iş ortamında, evden çalışma günleri ve uzaktan çalışanlar gibi 
gittikçe yaygınlaşan bazı etkenler bulunmaktadır. Sürekli evrimleşen 
böylesine hareketli bir ortamda, tesis yöneticileri ve müdürleri ile bunların 
BT ve fiziksel güvenlik tarafındaki karşılıkları, binalardaki insan sayısının 
kaç olduğunu veya bu insanların nerede bulunduğunu anlamakta 
zorlanmaktadırlar. 

Fiziki Geçiş Kontrol Sisteminizin tamamlayıcısı olarak Bina Kullanım 
Yönetimi, analizi kolaylaştırıp, BLE Kimlik Kartı ve kart şeklindeki güvenilir 
kimlikler sayesinde, gerçek zamanlı bilgi sağlayarak karar verme sürecini 
hızlandırırması sayesinde anında değer katar. Çözüm, verilen herhangi 
bir zaman aralığında konuma bağlı geçmişe yönelik raporlama ve gerçek 
zamanlı raporlama yeteneklerine sahip sezgisel bir gösterge paneli sunar. 
Kaynakları ne zaman ve nerede tahsis edeceğinizi belirleyin, sanal bir alana 
yetkisiz bir kişi girdiğinde uyarı alın ve bina kullanıcılarının nerede olduğunu 
bilin - özellikle de bir acil durumda.

Acil Durumlara Hazırlık Yapın 

Akıllı planlama, bir acil durum meydana geldiğinde hızlı tepki verilmesini 
sağlama alabilir. Bina Kullanım Yönetimi çalışanların ve ziyaretçilerin 
konumlarını canlı görünüm olarak verir. Bir kriz anında, bu kabiliyet güvenlik 
personeli ile ilk müdahale ekibine her bir katta kimlerin olduğu ve kaç kişi 
bulunduğu hakkında anında bilgi sağlar. Ek olarak, uyum gereksinimleri 
kapsamında her bir katta kaç kişi olduğunu görebilirsiniz.

Giriş ve Çıkış Bilgisi

Güvenli bir alana giriş yapan kişi sayısını tespit etme yeteneği sayesinde 
geçiş kontrol sisteminizin etkinliğini geliştirin. Bina Kullanım 

Kendinizi Bugünün Çalışma 
Şekline Uyarlayın, Hazırlanın ve 
Karşılayın

(devam ediyor)



Yönetimi sadece ilkelere, döner güvenlik kapılarına veya 
her defasında bir kişinin giriş veya çıkışını tespit eden turnikelere bağlı 
değildir. Bunun yerine, bir binaya, kata veya bölgeye yapılan giriş ve çıkışları, 
hatta tek bir geçiş kontrol noktasındaki uygun olmayan giriş kayıtlarını izler, 
böylece "arkaya takılma" veya "birlikte geçme" sorunsalı olup olmadığı 
hakkında bilgi sağlar. 

Buna ek olarak, bir kat veya sanal alanda bulunan kişiler hakkında anlık 
son konum bilgisi ve sayısal farkındalık sunar. Bu size, personeli korumak 
için gerekli tedbirleri almak ve mülki riskinizi azaltmak için, acil durum 
planlarını proaktif bir yaklaşımla yapma imkânı sunar. Uyumluluk, çalışan veya 
ziyaretçilerin nerede bulundukları hakkında geçmişe yönelik raporlamanın 
güvenilir, özel veya gizli bilgilerden taviz verilmeden yapılabilmesiyle daha 
kolay sağlanır.

Sanal Alanlar Belirleyin 

Esnek bulut platformu, gerçek zamanlı konum analizi sunarak işyeri referans 
noktalarının daha kolay yönetilmesini ve yerleştirilmesini sağlar. Belirli bir 
kişi belirlenen bir alana girdiğinde veya buradan çıktığında otomatik uyarı 
veren ya da olay bildirimi yapan otomatik alarmlar oluşturun ve geçmişe 
yönelik konum raporları üretin.

Kullanımı Anlayın

Kullanım verisinin üçer aylık dönemlerde tesis yerinden alınıp uzun derleme 
ve analiz işlemlerine tabi tutulduğu zamanlar artık geride kaldı. Kuruluşlar 
konum farkındalığının ötesine geçip, operasyonel verimliliği optimize etmek 
için kullanım oranlarını hızlıca analiz edebilirler. Ek olarak, Bina Kullanım 
Yönetimi size ziyaretçi ve çalışanları görsel olarak tespit etme ve geçmişe 
yönelik alan ve oda kullanımı bilgisine erişme imkânı da verir. Bu görünürlük, 
azami oda kalabalığı düzenlemeleri gibi sağlık ve emniyet mevzuatına daha 
kolay uyumu sağlar.

Acil bir durum meydana 
geldiğinde, hızlı yanıt 
vermek akıllı planlama ile 
mümkün olabilir. Bina 
Kullanım Yönetimi canlı 
görüntüleme ile çalışanların 
ve ziyaretçilerin 
konumlarını verir.



HID Konum Hizmetleri platformu, Bina Kullanım Yönetimi için hassas ve 
gerçek zamanlı işyeri konum farkındalığı ve analizi sunar. Sistem, benzersiz 
ve kusursuz bir deneyim sunmak için Bluetooth Düşük Enerji (BLE), Wi-Fi 
ve bulut temelli teknolojilerin gücünü birleştirir. Sonuç olarak, kuruluşlar 
işyerlerinde daha fazla görünürlük elde ederler ve mekan kullanımı ile bina 
operasyonel etkinliğini hızlıca anlamak için öngörü analizini kullanabilirler. 
Bu muhteşem yeteneklerine rağmen, sistem kurulum için asgari bir altyapı 
gerektirir ve REST API'ler sayesinde mevcut bina yönetim sistemlerine 
kolayca entegre edilebilir.

Bina Kullanım 
Yönetimi Nasıl Çalışır

BLE Kimlik Kartı 
¡   Yaygın akıllı kart form faktörü 
¡ Gelişmiş kimlik doğrulama ve şifreleme yetenekleri 
¡ IP67 su geçirmez 
¡ Sadece BLE akıllı kart veya RFID kart ile birleştirme seçenekleri 
     mevcuttur 

BluFi Ağ Geçidi  
¡ Konum, pil ömrü ve diğer verileri izler 
¡ Büyük filolar halindeki Beacon gruplarına yazılımı güncellemelerini gönderir 
¡ Konum hassasiyetini metre biriminden ölçer 
¡ Tak-çalıştır yetenekleri ile hızlı kurulum sağlar 

Bluzone Bulutu 
¡ Proje ve filo kurulumu ve yönetimi, konum, konum bazlı sınırlar ve  
      uyarılar dahil 
¡ Gerçek zamanlı beacon konum analizi ve gösterimi  
¡ Gösterge paneli aracılığı ile veri akışı referansı, raporlar ve görselleştirme 
¡ REST API'ler aracılığı ile genişleme yeteneği
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