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HAKKIMIZDA

Şirketimiz endüstriyel otomasyon ve kontrol yazılımları üretmek amacıyla 1999 yılında Ankara da kuruldu.
Kuruluş amacı endüstriyel test ve kontrol yazılım ve donanımları üretmek olan Ata Otomatik Tanıma Ve Veri Toplama
(O.T.V.T.) başlığı altında yer alan ihtiyaçlar doğrultusunda ürün takip, satış kontrol , personel devam kontrol , geçiş
kontrol yazılım ve donanımları ile piyasada iyi bir yer edinmiştir. Takip eden dönemde elektronik cüzdan uygulamaları
geliştiren şirketimiz çeşitli bankalar ile yapılmış olan anlaşmalar doğrultusunda ülkemizde faaliyet alanında yer alan bir
çok konuda ki yazılımlar da ilk geliştirici olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Türkiye de ilk Mifare kart kullanımını
Dedeman Bodrum AquaPark işletmesinde gerçekleştiren şirketimiz bu tarihten sonra ülkemizde toplam kart sayısı esas
alınacak olur ise en yaygın akıllı kart sistem yazılımı üreticisidir. Şirketimiz Ankara da merkez ofisinde hizmet vermekte ve
Türkiye genelinde 7 bölge de yerinde hizmet veren servis ve sistem destek elemanları ile işletmelere özel çözümler
üretmektedir. 2003 yılında İstanbul da kurduğu yeni ofisi ile elektronik, elektro-mekanik, mekanik üretimini Ankara ve
İstanbul illerinde paralel olarak sürdürmektedir. Bankaların EMV sertifikasyonlarına yönelik yeni yazılımların
hazırlanması POS, ATM cihaz yazılımlarının revizyonu ve hazırlanması ile ilgili geliştirme hizmetini de veren şirketimiz
bariyer, turnike gibi mekanik donanımlar ve paket yazılımları ile de işletmelerde standart çözümleri sunmaktadır.
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ÇÖZÜMLERİMİZ

Şirketimiz tarafından geliştirilen ürünlerimizi 9 ana grupta toplamamız mümkündür.


Personel Devam Kontrol Ve Takip Yazılımları



Geçiş Kontrol Ve Ücretlendirme Yazılımları



Satış Otomasyon Sistemleri



Elektronik cüzdan uygulamaları



Kampus Kart Uygulamaları



Toplu Ulaşım ve Şehir Kart Uygulamaları



Bankacılık Uygulamaları



Otopark Otomasyon Sistemleri



Plaka tanıma ve Okuma Sistemleri

Personel Devam Kontrol Ve Takip Yazılımları

2000 yılında piyasaya çıkarmış olduğumuz PDKS2000 yazılımı Türkiye genelinde değişik sektörlerde kullanılan ve 14
farklı toplu iş sözleşmesi ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Bu yazılım piyasada halen kullanılan
farklı tipte endüstriyel personel devam kontrol terminali ile On-Line olarak haberleşebilmekte ve elde edilen hareket
bilgilerini kullanarak puantaj hesaplaması yapabilmektedir. 2003 yılı başında testleri tamamlanmış olan PDKS2000
Plus yazılımı tüm eski PDKS2000 kullanıcılarına günümüz şartlarına uygun yeni fonksiyonlar ve farklı platformları
sunmanın yanı sıra pazarda elde etmiş olduğu haklı pozisyonu da yeni elde edeceği müşterileri ile güçlendirmeyi
hedeflemektedir. Ürün genelinde yer alan iki farklı sürüm bulunmaktadır. Bu ürünlerden bir tanesi sadece personelin
devam takibini amaçlayan Light Sürümüdür. Bu sürüm daha çok 50 kişiye kadar çalışanı olan ve sadece personelin işe
giriş çıkış saatlerinin takip edilmesinin yeterli olduğu işletmeler için hazırlanmıştır. Bu alandaki ikinci ürün ise 50 kişi
üzerinde çalışanı olan işletmeler için hazırlanmıştır. Bu sürümde ise normal giriş çıkış takibinin yanı sıra personelin
idari şartnamelere uygun devamının takibi ve hak edişine esas olan puantajının hesaplanması fonksiyonları
bulunmaktadır. Tamamı parametrik olarak hazırlanan yazılımda 99 adet farklı çalışma yöntemi tanımlanabilmekte ve
bunlara özel tanımlanacak çalışma saatlerine uygun olarak puantaj hesaplaması yapılabilmektedir.

Geçiş Kontrol Ve Ücretlendirme Yazılımları

1999 yılında piyasaya çıkarmış olduğumuz ATA-ACCESS yazılımı ile kapalı devre sistemlerde geçiş kontrolünün
sağlanması ve ihtiyaca göre farklı kategorilerde bu geçişlerin ücretlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bir Ticaret
Merkezinde yer alan farklı işletme çalışanlarının tanımlı haklarına göre bina giriş yetkilerinin tanımlanması, asansör
kullanım yetkisi , otopark kullanım yetkisi gibi farklı alanlarda kontrol imkanı tanınabilmektedir.Bu yazılımın
ücretlendirme modülünün aktivasyonu ile başta Aqua Parklar olmak üzere farklı giriş tiplerine uygun saat kontrollü
ücretlendirme yapılması mümkün olabilmektedir.
Otopark otomasyon yazılımı ile farklı tipte ki araçların takip edilmesi ve toplam park süresine göre ücretlendirilmesi
mümkün olabilmektedir.

Satış Otomasyon Sistemleri

ATA-POS yazılımı ile kapalı devre sistemlerde satış otomasyonunun yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Değişik
medyalar kullanılarak Mifare, Manyetik , Barkod vb. kartlı satış işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Sistem genelinde Happy Hour uygulaması gibi anlık satış fiyat değişiklikleri yapılması mümkün olabilmektedir.
Sistem kullanıcısına tüm satışlardan oluşan satış raporlarını ve stok kontrolünü takip edebilme imkanı sunmaktadır.
10.000 değişik ürünün satışının değişik cihazlar üzerinde yapabilmesine imkan tanıyan sistemde üretim reçeteleri
tanımlanabilmekte ve tanımlı ürün ağaçları kullanılarak satışların hammadde stoklarından düşülmesi mümkün
olabilmektedir.
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Elektronik Cüzdan Uygulamaları

Şirketimiz Mifare teknolojisi ile radyo frekanslı yaklaşım tipi kontaksız smart kartlar ile birlikte değişik tipte kontaklı
smart kartlar üzerine elektronik cüzdan uygulamaları geliştirmektedir. Kampus Kart uygulamaları üniversitelerde
hem kimlik kartlarının yerini alan hem de tüm harcamaların laboratuar ve yetkili bölge erişimlerinin denetlenebildiği
kapalı devre yada açık saha satış otomasyon sistemleri kurabilmektedir. Bununla beraber Şehir kart projelerinde de
başta toplu ulaşım olmak üzere tüm şehir içi ödeme sistemleri su sayaçları , elektrik sayaçları, doğalgaz sayaçlarının
elektronik ortama taşınması mümkün olabilmektedir. Ayrıca yemek şirketlerine yönelik smart kart destekli satış
otomasyon sistemi yazılımları şirketimiz tarafından geliştirilip uygulanmaktadır.

Kampus Kart Uygulamaları

Üniversitelere yönelik geliştirilen Kampus Kart yazılımlarımız bir paket halinde üniversitenin tüm ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik düzenlenmiştir. Tüm personelin ve öğrencilerin taşıyacakları resimli smart kartların hazırlanması
aşamasında üniversitenin mevcut veri bankası kullanılabilmekte ve özel donanımlar ile desteklenen kart basım
yazılımları ile sistem de kullanılacak kartların personelizasyonu yapılmaktadır. Hazırlanan kartların dağıtımına
yönelik takip ve kontrol mekanizmalarını da ihtiva eden teslim kontrol yazılımı aynı zamanda erişim yetkilerinin
verilmesi yada değiştirilmesini, kart tipinin tanımlanmasını ve burs benzeri özel hak tanımlamalarının yapılmasını
mümkün kılabilmektedir. Hazırlanan kartların yemekhanede kullanılabilmesi elektronik cüzdan fonksiyonu
doğrultusunda para yükleme ve iade işlemlerinin tanımlanmasına yönelik kontrol yazılımları yapılan harcama ve
yükleme işlemlerinin tamamını değişik gruplara göre raporlayabilmektedirler. Ayrıca geçiş kontrol, otopark kontrol,
devam kontrol yazılımlarımız da sistemi tamamlayan ek yazılımlar olarak kullanılmaktadır.

Toplu Ulaşım Ve Şehir Kart Uygulamaları

Şirketimiz tarafından Büyük Şehir Belediyelerine yönelik geliştirilen yazılımlarımız bir paket halinde belediyenin tüm
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenmiştir. Tüm personelin ve şehirde yaşayan halkın taşıyacakları resimli yada
resimsiz smart kartların, toplu ulaşım pasolarının, serbest dolaşım kartlarının, personel kartlarının hazırlanması
aşamasında belediyenin mevcut veri bankası kullanılabilmekte ve özel donanımlar ile desteklenen kart basım
yazılımları ile sistem de kullanılacak kartların personelizasyonu yapılmaktadır. Hazırlanan kartların dağıtımına
yönelik takip ve kontrol mekanizmalarını da ihtiva eden teslim kontrol yazılımı aynı zamanda erişim yetkilerinin
verilmesi yada değiştirilmesini, kart tipinin tanımlanmasını ve farklı tipte yetki ve cüzdan tanımlamaları ile benzeri
özel hak tanımlamalarının yapılmasını mümkün kılabilmektedir. Hazırlanan kartların toplu ulaşım sisteminde halk
kütüphanelerinde su, elektrik, doğalgaz sistemlerinde de kullanılabilmesi elektronik cüzdan fonksiyonu
doğrultusunda para yükleme ve iade işlemlerinin tanımlanmasına yönelik kontrol yazılımları yapılan harcama ve
yükleme işlemlerinin tamamını değişik gruplara ve farklı zaman aralıklarına göre raporlayabilmektedirler. Ayrıca
geçiş kontrol ,otopark kontrol ,devam kontrol yazılımlarımız da sistemi tamamlayan ek yazılımlar olarak
kullanılmaktadır.

Bankacılık Uygulamaları

Ülkemizde bankalara yönelik geliştirilen Bankacılık Uygulamaları yazılımlarımız bir paket halinde bankaların POS
çözümleri, EMV sertifikasyonlarına yönelik çalışmalar Virtual Pos çözümleri üzerine düzenlenmiştir. Yazılımlarımız
bankaların mevcut alt yapılarına uygun olarak SDLC protokolü destekler nitelikte yada Intranet üzerinden çalışabilen
2 farklı ürün gamında yer almaktadır. Bankalardan gelen talep doğrultusunda mevcut donanımlar üzerine özel amaçlı
yazılım geliştirme projeleri de şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Otopark Otomasyon Sistemleri

Son yıllarda metropollerde büyük bir sıkıntı haline gelen otoparklar için şirketimiz kurulmuş ya da kurulmakta olan
otoparkların işletilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla otopark otomasyon sistemini geliştirmiştir. Ürettiğimiz çözüm
sayesinde otoparka giren araçların sayılması, otopark içinde kaldıkları sürelerin tespiti, ücretlendirme gibi özelliklerin
yanı sıra otopark içine kurulacak kamera sistemiyle araçların otopark içerisinde izlenmesi, giren çıkan araçların
plakalarının belirlenmesi gibi işlemleri yapmaktadır.

Plaka Tanıma ve Okuma Sistemleri

Şirketimiz tarafından geliştirilen Plaka Tanıma ve Okuma Sistemi araçların kamera görüş alanına girmesiyle plaka
bilgilerinden aracı tanıyarak bariyerin otomatik olarak açılmasını sağlamaktadır. Böylelikle, giriş yapmak isteyen
kullanıcılar kumanda, kart okutma, butona basma gibi işlemlere başvurmadan plakaları sayesinde giriş
yapabilmektedirler. Plaka tanıma ve okuma sistemi geniş bir uygulama alanına sahiptir. Otoparklarda, güvenliğin
önem arz ettiği giriş çıkış kontrol noktalarında, paralı geçiş noktalarında, sınır kontrolünde yurda giren çıkan
araçların kayıt altına alınmasında, ceza uygulamalarında, çalıntı araçların yakalanması için kullanılabilmektedir.
Uygulama alanları sadece bunlarla sınırlı değildir, Ata Yazılım olarak isteklerinize uygun projelendirme yapmaktadır.
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TEKNOLOJİMİZ

Yapımız Microsoft platformlarının yaygınlığı düşünülerek Microsoft teknolojilerine dayanmaktadır. Ön yüz yazılımları
kullanıcılara yönelik hızlı ve grafik tasarımlı ekranlar düşünülerek Delphi ortamında yazılmıştır. Böylelikle kullanıcılar
mevcut desktop veya masa üstü bilgisayar ortamları ile entegrasyon sağlayabileceklerdir. Yetkileri dâhilinde raporları ve
bilgileri Mircosoft ortamına atabileceklerdir. Ayrıca grafik ekranları sayesinde yoğun eğitim çalışmalarına gerek
kalmayacaktır. Veri tabanı hız açışından verimli olan SQL SERVER mimarisine dayanmaktadır. Alt düzey kontrol
yazılımları C++ ile hazırlanırken, doküman yönetim programları ve on-line yardım modülleri WEB mimarisinde XML ile
hazırlanmıştır.

İLETİŞİM
Şirketimiz Ankara Merkez Ve İdari ofisleri ve deneyimli kadrosu ile her türlü otomasyon çözümünü sizlere sunmak için
hazırdır. Aşağıdaki adres ve telefonlar aracılığı ile şirketimize ulaşabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz konu ile ilgili sizlere bilgi
sunmaktan mutluluk duyacağız.
Ankara :
Adres

: Üçyıldız Caddesi No:1 Daire:9 Subayevleri-Keçiören

Telefon

: 0312 517 0609

Faks

: 0312 517 0656

e-mail

: info@atayazilim.com.tr

web

: www.atayazilim.com.tr

Antalya :
Adres

: Milli Egemenlik Caddesi Kışla Mah.
Gazi Apt. A-Blk.No:16 Daire:34 Antalya

Telefon

: 0242 243 4300

Faks

: 0242 243 4966

e-mail

: info@atayazilim.com.tr
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