
Parmağınızın Ucunda



BİZ KİMİZ

1983 yılında İstanbul’da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret 
a.ş., Türkiye elektrik pazarının önde gelen elektrik panel 

üreticilerinden biri olarak üretimine sürekli olarak gelişen 
ve genişleyen ürün yelpazesiyle devam ediyor.

«Internet kiosk» uygulamalarının gündeme ilk geldiği günden 
bu yana özel kiosk tasarımları ile sektörün gelişimine 

katkıda bulunan panel elektro, dayanıklı ve yüksek 

standartlara uyumlu kiosk, digital signage ve iş istasyonları 
üretimine devam etmektedir.

Teknoloji kullanımını ve üretim standartlarını sürekli yükseltme 
ilkesiyle gelişimci ve dinamik yapısıyla dikkat çeken 
firmamız, sektörel deneyimi ile özellikle Türkiye pazarında 
kendine saygın bir yer edinmiştir.



IDA KİOSK

Endüstriyel bilgisayar, dokunmatik ekran, klavye, yazıcı ve bunlara 
ilave olarak kullanım amacına bağlı diğer çevre birimlerinden oluşur.



ÇEVRE BİRİMLERİ

➢ Hoparlör
➢ Thermal Yazıcı
➢ Kart Okuyucu
➢ Paslanmaz Klavye
➢ Barkod Okuyucu
➢ Telefon
➢ Kamera
➢ Mikrofon
➢ Hareket Sensörü
➢ Bozuk Para Mekanizması

Kiosk sistemlerinin temelinde dokunmatik ekran vardır.
Diğer çevrebirimleri aşağıdaki gibidir;



UYGULAMA ALANLARI

➢ Kamusal Internet Erişimi
➢ Tanıtım & Promosyon
➢ İnteraktif Ürün Pazarlama
➢ Bankacılık
➢ Kontör Yükleme
➢ Operatör Paneli
➢ Bilet Satış
➢ Şehir & Bina Rehberleri
➢ Müşteri Tatmini Programları
➢ Fatura Ödeme
➢ Şirket Ortak Alanlarında İntranet Uygulamaları



IDA KİOSK : DIGITAL SIGNAGE UYGULAMALARI

➢ Dahili ve harici koşullara uygunluk
➢ Sağlam yapıya sahip kabin
➢ Harici uygulamalara özel UV korumalı dokunmatik

cam
➢ Vandalizme karşı koruma için lamine veya temperli

cam seçeneği
➢ Her mevsime uygun iklimlendirme
➢ Uzaktan takip ve yönetim imkanı
➢ Çevresel sesleri filtreleyen mikrofon sistemi
➢ Stereo ses sistemi
➢ HD görüntü özelliğine sahip çift kamera sistemi
➢ Konuma bağlı olarak farklı bağlantı seçenekleri

ADSL, Wi-Fi, 3G
➢ Alt ve üst bölümlerde gün ışığı sensörü ile çalışan

aydınlatmalı ve değiştirilebilir reklam alanı



IDA KİOSK : STANDART DİKİLİ TİP

Özel olarak geliştirdiğimiz bu «slim» modelimiz, 
kiosk üretimimize başladığımız ilk günden bu yana 
ince ve fonksiyonel tasarımıyla ilgi görmeye devam 
etmektedir.

➢ Estetik Tasarım
➢ Ergonomik Yapı
➢ Tüm Uygulamalara Uygunluk
➢ Geniş Çevre Birimine Uygunluk



Kiosk modellerimizden bir diğeri, dış mekanlar için
tasarladığımız FORTIUS’dur.

➢ Vandalizme karşı koruma
➢ Güvenlik
➢ Farklı iklim şartlarına uygun çözümler
➢ IP54 koruma sınıfı

IDA KİOSK : DIŞ MEKAN



IDA KİOSK : KLAVYELİ STANDART DİKİLİ TİP

Klavyelerimiz paslanmaz çelik gövdelidir, mekanik ve elektronik
yapısı ise IP65 koruma sınıfına sahiptir.



IDA KİOSK : ÖZEL TASARIM

Konusunda uzman mühendislik ekibimizle birlikte sizlerden
gelen özel tasarım taleplerine de cevap vermekteyiz.

Geçmişten bugüne çeşitli tasarım çalışmalarımız günümüz uygulamalarında da 
geçerliliğini korumaktadır.



IDA KİOSK : ÖZEL TASARIM



IDA KİOSK : ENDÜSTRİYEL İŞ İSTASYONLARI

IDA Endüstriyel İş İstasyonları ile Üretim Verimliliğinizi Arttırın !

• Fabrikaların üretim bantlarına uyumluluk
• Klavye, mouse muhafazası için kilitlenebilir çekmece sistemi
• Bilgisayar kasası ve barkod printer için teleskobik raylı raflar
• Kilitlenebilir arka kapak, servis ve bakım kolaylığı sağlar
• Monitörü tozdan korumak için isteğe bağlı polikarbon ve cam uygulaması
• Kurumsal kimliğe uygun renk seçenekleri



IDA KİOSK : DUVAR TİPİ

Küçük boyutlarıyla işyerinize, hatta evinizdeki duvarınıza bile
kolaylıkla monte edebileceğiniz bu modelimiz dokunmatik
ekran seçeneğimizle sizler için tasarlandı.



ÜRETİM VE MONTAJ

Kiosk üretimi gerçekleştirilen montaj alanımız



REFERANSLARIMIZ



REFERANSLARIMIZ

➢ Alışveriş Merkezleri
➢ Teknoloji Marketleri
➢ Süpermarketler
➢ Belediyeler
➢ Bankalar
➢ Restoranlar
➢ Hastaneler
➢ Havalimanları
➢ Toplu taşıma sistemleri
➢ Kamu kurumları



REFERANSLARIMIZ

Kadıköy Belediyesi
2006 senesinde alışveriş merkezi ve nikah dairesinde kullanılmak
için üretilen kiosk uygulamamız



REFERANSLARIMIZ

Turkcell – Hazırkart
Kontör yükleme işlemleri için örnek bir kiosk uygulamamız



REFERANSLARIMIZ

Yapı Kredi Bankası
Üzerinde bulunan hareket sensörü ve motor mekanizması sayesinde kioska
yaklaştığınız anda dönerek size ergonomik bir açı sunar



REFERANSLARIMIZ

Divan İstanbul City
Duvara monte edilen ve toplantıların içeriği hakkında bilgi veren ekran



REFERANSLARIMIZ

e-kolay
Internet işlemleri için örnek bir kiosk uygulamamız



Superonline
Internet işlemleri için örnek bir kiosk uygulamamız

REFERANSLARIMIZ



REFERANSLARIMIZ

Biletix
Kredi kartı ile bilet alımı yapılan, duvar tipi kiosk uygulamamız



REFERANSLARIMIZ

e-kolay
Internet işlemleri için örnek bir kiosk uygulamamız



REFERANSLARIMIZ

Yalova Belediyesi
IP54 koruma sınıfına sahip dış ortam kiosku



REFERANSLARIMIZ

Betek Boya
Fabrika içerisinde CRM yazılımı için kullanılan endüstriyel kabin



REFERANSLARIMIZ

Aybil Teknoloji
Fabrika içerisinde ZT410 barkod printer kullanımına uygun üretilen
endüstriyel kabin


