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Axess'ten
akıllı
donanım
sistemleri

Axess donanımı:
güvenilir, güvenli, verimli.
İhtiyaca özel: Tüm Axess ürünleri
serbestçe birbiriyle kombine edilebilir. Yenilikçi biletleme, kasa ve
giriş çözümleri modüler yapıları
sayesinde tam ihtiyaçlarınıza göre
yapılandırılabilir.
Gelecekteki teknolojiler kolayca ve
her an eklenebilir. Axess'te her şey
tek elden çıkıyor. Kendi üretimimiz
olan giriş biletlerinden, ihtiyaca özel

kasa ve giriş sistemlerine, yapılandırma ve CRM verilerinin toplanması ve yönetilmesi için uygun yazılıma
kadar.
Dünya çapında iki milyardan fazla
işlem Axess sistemleri üzerinden
gerçekleşiyor. Global olarak 200
milyondan fazla RFID kartımız
sistemlerimizde kullanımdadır.

Axess AG / Şirketimiz
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Hello!
We are
Axess.

Giriş yönetiminiz için merkezi ve esnek bir konsept mi
arıyorsunuz? Öyleyse Axess, sizin için doğru adres. Biletleme, kasa ve giriş sistemleri çözümlerimiz modüler
yapıları sayesinde tam ihtiyaçlarınıza göre uyarlanır ve
her an genişletilebilir. Yenilikçi ürünleri geliştiriyor ve
teşvik ediyoruz − böylelikle yelpazemiz sürekli büyüyor.
CRM verilerinin toplanması, kolayca idare edilmesi ve
yönetimi için yenilikçi yazılım ürünlerinden modern
giriş sistemlerine kadar − spor ve eğlence alanlarında
giriş ve komple çözümler söz konusu olduğunda Axess

Axess

Axess AG
Kendimizi tanıtalım.
ful servis ortağınızdır. Axess'te her şey tek elden çıkar
ve kendi Innsbruck fabrikasında üretilir. Biletler ve giriş
çözümleri böylelikle "Made in Austria" güvencesi altına
alınmıştır.
Akıllı yazılım söz konusu olduğunda ortağınız
biziz. Çözümlerimizle iş akışı süreçlerinizi iyileştiriyor ve
müşteri memnuniyetini arttırıyoruz.

Axess AG
Ana Merkez: Salzburg/Avusturya
Fabrikalar: Innsbruck
Axess West

Merkez Ofis
Ofisler
İş Ortakları

İsveç
Finlandiye
Rusya

Çek cumhuriyeti
Danimarka
Güney Kore

Kuzey Amerika

Fransa
Japonya

İspanya
Meksika

Çin

İtalya
Romanya
Bulgaristan
Slovenya

Kazakistan
Türkiye

Şili
Yeni Zelanda

Axess'ten
akıllı
hizmet

Axess
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Axess Servisi.
Güvenli, ihtiyaca yönelik kusursuz hizmet.
Axess'te tek elden ihtiyacınıza yönelik sistemler alırsınız. Müşteri olarak ortağımızsınız ve servis hizmetimizden faydalanırsınız. İlk tesis incelemesinden teknik
teslim almaya ve ürünlerimizin faaliyet gösteren işletmede devredilmesine kadar size eşlik ediyoruz.
Temel bakım sözleşmesi tüm taleplerin hızlıca ele alınmasını garanti ediyor, çalışanlarımız danışma fonksiyonuyla da yanınızda yer alır. Uluslararası şubelerimiz ülke

Proje yönetimi, müşteri hizmetleri ve eğitim
alanlarındaki uzmanlarımız her zaman hizmetinizdedir.

Şirket değerlerimiz müşterilerimizle canlı tutulan iş birliklerini, aynı zamanda sistemlerimizin ve ürünlerimizin
özgünlüğünü baz alıyor. Bunlar dünya çapındaki ticari
başarımızın temelidir. Düşüncelerimize ve eylemlerimize, müşterilerimize özel ve ihtiyaca yönelik çözümleri
– hem de daima tekniğin güncel durumunda, sunma
gereksinimimiz şekil veriyor.

dilinde destek sunuyor. Tüm talepler güvenilir şekilde
belgeleniyor ve mümkün olduğu en hızlı şekilde
işleniyor.
We customize solutions.
Tüm ürünlerimizde olduğu gibi Axess'in servisi de
ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.

Proje yönetimi

DATA CENTER SERVICE

Tesis incelemesi
İletişim ve ağ planlaması
Tesisin teslim alınması
İşletime alma
İlk uygulamada yerinde destek

DATACENTER SERVICE (DCS) sayesinde
her şey kendiliğinden gerçekleşir. Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı olarak, tüm
yönetim ve veri güvenliği dâhil, işletimin
tamamını üstleniriz. Axess bilgi işlem
merkezi, en yüksek güvenlik standartları
ve daima güncel olan birinci sınıf donanımlar sunar. Böylelikle günlük işlerinizle
kaygılanmadan ilgilenebilirsiniz.

Eğitim

Yardım masası

Profesyonel eğitimlerimiz sırasında sizi
ürünlerimizin kullanımı konusunda eğitiyoruz. Yerinde satış noktası eğitiminde,
çalışanlarınız Axess sistemlerini doğrudan iş yerinde kullanmayı öğrenir. Özel
yönetim ve entegrasyon eğitimlerinde
Axess programlarının ve SOAP hizmetlerinin entegre edilmesini öğrenirsiniz.

Çalışanlarımız size sorunlarda ve arızalarda yardımcı olur. Uzmanlarımız en kısa
sürede konuya hâkim olup çözümü bulurlar.

Hizmetlerimizi sürekli genişletmek, teknolojilerimizi
tutarlı şekilde geliştirmek ve yenilikleri teşvik etmek
bizim için önemlidir. Bu sayede geleceğe doğru yeni
adımlar atmak için müşterilerimize ve ortaklarımıza ek
faydalar sağlıyoruz.

Sayfa

Kasalar & yazıcılar
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Axess
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yazıcılar

Axess kasa çözümleri, bilet otomatları, yazıcılar ve
self servis istasyonları her Axess sistemine mükemmel
entegre edilebilir. Donanımların ve yazılımların tamamı,
yüksek performanslı ve güvenli Axess DATACENTER
üzerinden birbirine bağlıdır. Bu kombinasyon size
satışta optimum performans sunar. Sezgisel kullanılabilen Axess SMART POS yüzeyi sadece görsel olarak göz
almıyor, aynı zamanda işlevselliğindeki çeşitliliğiyle de
etkiliyor.

Kasalar & yazıcılar

10

Axess AG / Kasalar & yazıcılar

Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

Performanslı kasa sistemi.

Sezgisel kullanımlı mobil kasa.

Performanslı, sağlam bir kasa sistemi yoğun ziyaretçi akınında önemlidir. Axess SMART POS, hızlı kart
satışı ve güvenli ödeme yönetimi
sayesinde verimli işlemleri kolaylaştırır. Fiş yazıcısı sadece raporların
ve fişlerin basılmasına yaramakla
kalmaz, aynı zamanda barkod bilet
yazıcısı olarak da kullanılabilir. Yük-

sek çözünürlüklü dokunmatik ekran,
sistemin sezgisel ve hızlı kullanımına da olanak tanır. Kolay okunan
müşteri ekranında misafirleriniz
anında hesaplanan tarifeleri görebilir. Kameranın çektiği fotoğraf ile
her sezon bileti kişiselleştirilir ve
üçüncü kişilere verilmesi engellenir.

Özellikler
Yapılandırılabilir
kullanıcı arayüzü
Karmaşık tarife yapısında
bile kolay bilet çıkışı
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletim
	
Fonksiyon uyarlaması ve
esnek klavye ataması

Hava koşullarına dayanıklı Axess
HANDHELD 600 sağlam ve kullanışlıdır; gün ışığına elverişli renkli
ekrana sahip kaliteli dokunmatik
ekran ile donatıldığı için konforlu
bir çalışma şekline olanak tanır. Sezgisel kullanımı sayesinde zahmetli
eğitimlere gerek kalmaz. Otomatik
güncellemeler Wi-Fi üzerinden
doğrudan cihaza aktarılıp kurulur.
Düşük ağırlığı sayesinde Axess
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HANDHELD 600 cihazı zorlanmadan bütün gün mobil olarak kullanılabilir. Cihaz Wi-Fi ve LTE ile çalışır.
HANDHELD 600 bilet kontrol cihazı
veya bilet okuyucusu olarak da
kullanılabilir ve opsiyonel tabanca
şeklindeki tutacağı ile kullanım
konforu daha da arttırılabilir.

Özellikler
	
Sezgisel kullanım sayesinde
zahmetli eğitime gerek kalmaz.
	
Sağlam, hava koşullarına
dayanıklı tasarım
	
Gün ışığına elverişli
dokunmatik ekran
	
Wi-Fi üzerinden
otomatik güncellemeler
	
Opsiyonel: Mobil
bilet yazıcısı

Kamera
Kişiselleştirilmiş
sezonluk kartlar için
misafirlerin yüksek
çözünürlüklü
fotoğrafları.

Dokunmatik ekran
Sezgisel kullanım.

Müşteri ekranı
Reklam alanı olarak da
kullanılabilir

+

+

Gövde
Dış alanda kısıtlamasız
kullanımı için sağlam
ve hava koşullarına dayanıklı
tasarım.

Renkli dokunmatik ekran
Gün ışığına elverişli,
yüksek çözünürlüklü
renkli ekran.

Kullanım
Akılı telefonda
olduğu gibi
sezgisel kullanılabilir
dokunmatik ekran.

+
Axess SMART PRINTER 600
Akıllı kartların okunması ve yazılması için bir
veya birkaç yazıcı bağlanabilir.

Fiş yazıcısı
Barkod biletleri için bilet
yazıcısı olarak da kullanılabilir.

Mobil yazıcı
kolay ve kablosuz bilet basımı.

+

Kasalar & yazıcılar
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Verimli bilet kodlaması.

Maksimum performans sağlar: Satış noktası için yazıcı.

Axess SMART PAD 600, RFID çipli
kartlara verilerin yazılmasına ve verilerin okunmasına yarar. Kart baskısı gerekli olmadığında düşük maliyetli bir alternatiftir. Axess SMART
PAD 600, örneğin oteller gibi iştirak
işletmeler ve başka ön satış noktaları için son derece uygundur. Bunun
dışında Axess RESORT.LOCKER
segmentinde de kullanılır.

Yer kaplamayan, çok yönlü yetenekli entegre antene sahiptir – bu
sayede kart, daha yerleştirme işlemi
sırasında algılanır ve verimli bir
çalışma şekline olanak tanır. Durum
LED'i lamba modunda okuma ve
yazma işlemi konusunda bilgi verir.

Özellikler
	
RFID biletlerin yazılması
ve okunması
	
Anten, USB, LAN ve
KEYBOARD WEDGE
	
Near Field Communication
(NFC) kullanımına hazır
	
ISO 15693

Çok kısa sürede biletinizi alın −
Axess SMART PRINTER 600 ile hızlı
geçiştesiniz. Çünkü yazıcı, sadece
tek çalışma adımında piyasada yaygın olan ISO standardındaki
biletleri yazdırıyor, siliyor, kodluyor
ve okuyor. Tek cihazla tüm işlemleri
yapabilirsiniz: İster barkod biletler, ister RFID kartlar olsun, Axess
SMART PRINTER 600 ile kompakt,
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hepsi bir arada çözüme sahipsiniz.
Kullanıcıların yeni kart tiplerine
geçişleri de kolay ve hızlıca yapılabilir. Biletler için entegre hazne ve
durum gösterge LED'i gibi detaylar
verimli çalışmayı
destekler.

Özellikler
	
Akıllı kartların ve barkod
biletlerinin okunması ve
yazılması.
Grafik ve termal direkt baskı
	
Kâğıt ve plastik kartlar
işlenebilir.
	
Bilet standartları:
ISO 15693 ve ISO 14443

	
ISO 14443

LAN arayüzü
	
Biletler için entegre
hazne

Kart beslemesi
Kart haznesi üzerinden otomatik veya manuel
bilet beslemesi / bilet çıkışı.
Okuma ve yazma
RFID çipli kartların hafızasına.

LAN arayüzü
İletişim arabirimi.
Anten
10 cm kapsama alanına kadar.

Termal baskı kafası
300 dpi baskı çözünürlüğüne
kadar, motorlu indirilebilir
termal baskı kafası.
Bilet haznesi
Pratik bir şekilde cihaza
entegre edilmiştir.

Durum LED'i
Sinyal modunda güncel
durumu gösterir.
Axess SMART PRINTER 600 WTP
Giriş / çıkış beslemesi üzerinden
bilet girişi veya bilet haznesine
bilet çıkışı.

Kasalar & yazıcılar
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

Saniyeler içinde çevrimiçi siparişten RFID biletine ulaşın.

Akıllı ödeme ve satış otomatı.

Uzun bekleme kuyrukları olmadan
RFID biletinize hızlıca ulaşın. Stressiz, çevrimiçi bilet satın alın ve bunu
PICK UP BOX 600 üzerinden yerinde teslim alın.
Axess PICK UP BOX 600, Axess
SMART SCANNER 600 ve Axess
SMART PRINTER 600 ile donatılmıştır. Yer kaplamayan ve sağlam
tasarımı sayesinde sistem kolayca

entegre edilebilir. Axess ürünlerinin
modüler yapısı sayesinde Axess
PICK UP BOX 600'ün de servisi
kolayca yapılabilir ve gelecekteki
yenilikler ile sonradan donatılabilir.
Böylelikle biletler en kısa sürede
misafirlerinize ulaşır. Sağlam yapısı
dış alanda kullanıma olanak tanır.

Özellikler
	Barkod biletlerinin veya akıllı
kartların çıkışı
	Hava koşullarına dayanıklı
konstrüksiyon
Yer kaplamaz
	Sorunsuz self servis için
sezgisel kullanım
	Kullanım kılavuzu paneli için
isteğe bağlı tasarım

Sezgisel menü yönlendirmesine
sahip renkli ekran, verimli bir şekilde, 24 saat boyunca ve farklı dillerde, tarife seçimi için yönlendiriyor.
Bilet satışına ek olarak, AX500 TVM
NG, otopark sistemleri için ödeme
otomatı olarak kullanılabilir ve satış
noktası sisteminize kusursuz bir şekilde entegre olur. Misafiriniz kredi
kartı, nakit veya NFC aracılığıyla
ödeyebilir. Sağlam yapısı sayesinde
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AX500 TVM NG dış mekan için çok
iyi donatılmıştır ve vandalizme karşı
korunmuştur.
İlgili ihtiyaçlara göre isteğe bağlı
yapılandırılabilir ve iade otomatı
olarak da kullanılabilir. Bu sayede
"özel uyarlanmış çözümler" serisinde tam olarak yerini buluyor. Tek
tek üretiliyor.

Axess SMART SCANNER 600
Sipariş kodunu veya kuponu tarayın ve bileti alın
− sezgisel ve hızlı.
TVM TICKET SCANNER
Barkod ve çipli kartların okunması için.

Axess SMART PRINTER 600
Saniyeler hızında barkod biletlerini veya akıllı
kartları basar. Gruplara teslimat da mümkündür.

Dâhili bilet yazıcısı
ThermoReWrite teknolojisi.
Opsiyonel
Çipli kartların
(RFID akıllı kartların) çıkışı ve yeniden
yüklenmesi.

Özellikler
	Banka veya kredi kartı ile
nakitsiz ödeme
	Her yönde yerleştirilen
banknotları kolayca algılar
Madeni para ile ödeme
	NFC ile ödeme
	Dış mekan için uygundur
	Bilet geri verme ve para iadesi

Kasalar & yazıcılar
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Axess
giriş
sistemleri

Modüler yapıları sayesinde Axess çözümleri bulunduğu
duruma özel ihtiyaçlara uyarlanabiliyor. Gelecekteki
Axess ürünleri sisteme kolayca dehil edilir.
İster askılı (gantry), ister yere montajlı ( floor mounted )
isterseniz paletli ( floor mounted on pallet ) - Axess geçitleri değişken montaj olanakları sunuyor. Axess giriş
sistemleri turnike ve kanat varyantları, aynı zamanda
bariyersiz giriş için ADA versiyonu ile genişletilebilir.

We customize solutions.
Danışmanlığımıza güvenin! Ayrıca angaje hizmetimizle
giriş sisteminize her an güvenebilmenizi sağlıyoruz.

Giriş sistemleri
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AX500 Smart Gate NG

Axess modüler sistem.

Esnek varyasyonlardaki giriş sistemi.

Bir sistem − çok sayıda olanak.

Axess AX500 Smart Gate NG ile,
esnek olarak ihtiyaçlarınıza uyarlayabileceğiniz akıllı bir geçide sahip
olursunuz. Montaj türünü, anteni,
okuyucuyu ve geçit birimi modunu

Modüler sistem.
Montaj türü
Anten
Okuyucu − Tarayıcı
Geçit birimi

kendiniz seçersiniz. Çevrimiçi konfigüratörümüz aracılığıyla sistemi her
yerden ihtiyacınıza özel kombine
edebilir ve görebilirsiniz.
Geçitlerin ayrı ayrı kontrolü ve
doğrudan kumandası için opsiyonel
olarak Axess GATE CAMERA ve
Axess LANE CONTROL MONITOR
de mevcuttur.

Özellikler
"Eller serbest" bilet kontrolü
	Girişten temassız geçiş
	İhtiyaca özel açma ve
kapatma hızı
	Eloksal alüminyumdan
sağlam sütün

Yere monte

Palete monte

Slot okuyucu

Tarayıcı

	Modüler yapı sayesinde
yapılandırılabilir

Giriş sistemleri

Her hava koşulunda ve milyonlarca
açma ve kapatma işleminden sonra
sorunsuz çalışan güvenilir bir geçit, iyi bir giriş sisteminin temelidir.
Ancak modern geçitler birbiriyle
iletişim de kurmalı ve akıllı bir sisteme entegre de edilebilmelidir.
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	Opsiyonel: Ekstra geniş model
sayesinde bariyersizlik (ADA)

Ekranlı tarayıcı

Axess AG / Giriş sistemleri
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Axess paletleri.
Esnek konumlandırılabilir girişler.

Çok şeritli bir geçit elde edebilmek
için çok sayıda Smart Gate paletini
birbirine vidalamanız yeterlidir. Dış
mekanda kullanıldığında alümin-

yum palet sağlamlığıyla etkiliyor,
entegre lastik mat ıslak hava şartlarında kaymaya karşı optimum
koruma sunuyor. Kaymaya karşı
koruyucu mat kolayca çıkarılıp
temizlenebiliyor.
Paletin iç mekan varyasyonu özellikle fuar ve kongre merkezleri için
uygundur. Dış mekan paletiyle aynı
standardı sunuyor. İç mekan paletinin zemini kaymaz, iç mekan için
çok uygun bir taban ile etkiliyor.

Özellikler
	Hava koşullarına dayanıklı
ve sağlam
	Smart Gate'in palete kolayca
monte edilmesi sayesinde
servis dostu
	Smart Gate geçidi teslimattan
önce palete komple monte
edilebilir

Giriş sistemleri

Axess paletine AX500 Smart Gate
NG geçitleri kolay, sağlam ve hızlıca
monte edilebilir. Öngörülen montaj
pozisyonları mesafelere ve açılara
uyulmasını sağlıyor. Genelde geçit
fabrikada paletin üzerine monte
edilmiştir ve montaj yerinde hızlıca
konumlandırılabilir ve ayarlanabilir.
Entegre kablo kanalları kabloları ve
kablaj hazırlıklarını gizler.

Standart palet

Mobil palet

Mobil sütun

Tekli (sol, sağ), Vario ve
ADA olarak mümkün.

Tekli, çiftli veya ADA
modelinde mümkündür.

başka modüller kullanılmadığında /
monte edilmediğinde kullanılabilir,
VIP alanlarda tercih edilmelidir.

Axess AG / Giriş sistemleri

Smart Gate montaj türleri.

Misafir girişi.

Değişken sabitleme olanakları.

Geçit birimi olanakları.

AX500 Smart Gate NG "gantry
mounted" yüksekliği ayarlanabilir
askılı montajıyla etkiliyor. Bu sayede
zemindeki kar miktarından etkilenmezsiniz, ayrıca pist araçları ser-

bestçe geçebilir. Böylelikle kayak
misafirlerinize geçerken maksimum
konfor sağlarsınız. "Pallet mounted"
varyasyonu esnek ve mobil geçiş
sağlar. Sağlam zemine kolay ve

hızlıca monte edilebilir. "Floor
mounted" varyasyonu zemine montaj aracılığıyla size sabit bir kurulumun konforunu sunar.
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Turnike.
Sağlam, hava koşullarına dayanıklı
Smart Gate Turnike Modülü, iç ve
dış mekandaki girişler için en modern yapı tarzındaki döner bariyer
olarak hizmet veriyor. Temassız ışık
sensörü yaklaşan kişiyi algılıyor ve
temassız geçişe olanak sağlayacak
şekilde bariyer kollarını hareket
ettiriyor.

İki kollu model misafirin sıkışmasını
engelliyor. Kolların her iki yöne dönüşü girişe ve çıkışa aynı derecede
olanak tanıyor. Elektrik kesintisinde
serbest hareket.
Panik Mekanizmalı modelde elektrik kesintisinde veya alarmda kollar
otomatik olarak aşağıya doğru
katlanıyor ve yolu açıyor.

Özellikler
	Girişten
temassız geçiş
	İhtiyaca özel açma ve
kapatma hızı
	Eloksal alüminyumdan
sağlam sütün
	Kapalı pozisyon geçiş bariyeri
olarak hizmet verir

Giriş sistemleri
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Turnike Modülü

+

Panik Mekanizmalı Turnike Modülü

+

Yere monte

Palete monte

Askı montajlı

Sabit zemine montaj
sayesinde sağlamlık.

Esnek yer değişimi
İç ve dış mekanda kullanılabilir.

Yüksekliği ayarlanabilir ve
çevrilebilir askı. Misafirler için
açık zemin.

Akıllı antenler.
Eller serbest − geçitten temassız giriş.
Uzun menzilli anten temassız giriş
sağlar. Giriş çözümüne modül olarak eklenebilir. Montaj tek taraflı
veya çift taraflı yapılır. Uzun menzilli
anten biletini otomatik algılayarak
misafirin temassız giriş yapmasına

Kanatlı bariyer.
İsteğe bağlı ayarlanabilir kısa açma
ve kapatma süreleri Axess kanat
modülünün öne çıkan özelliğidir.
Akıllı sensörler sayesinde kişileri
ve örneğin kayak batonları gibi
nesneleri ayırt edebilir ve ekstra
geniş varyasyon (ADA) olarak da
mevcuttur.

Geniş Kanatlı Geçiş Modülü girişinizi son derece güvenli hale getirir ve
turistik taşımacılık alanı için mükemmel çözümdür.
Ekstra geniş döner kollu opsiyon
(ADA) bariyersiz giriş sağlar.

Özellikler
	Girişten temassız geçiş
	İhtiyaca özel açma ve
kapatma hızı
	Kapalı pozisyon geçiş bariyeri
olarak hizmet verir
	Opsiyonel: Ekstra geniş model
sayesinde bariyersizlik (ADA)

olanak tanır. Anten plakasının tasarımı istenildiğinde özelleştirilebilir
ve icabında reklam alanı olarak da
kullanılabilir.
Geniş Kanatlı
Geçiş Modülü

Kanat Modülü

Kanat Modülü ADA

Uzun Geniş Kanatlı
Geçiş Modülü ADA
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

Doğrudan giriş noktasındaki kimlik kartı yazıcısı.

Tema parkları ve turistik taşımacılık için yer kaplamayan sistemler.

kontrolün yapılabilmesi için, yetkilendirilmiş alanlara dair bilgilerin
gösterildiği bir baskı da yapılabilir.
Çevrimiçi biletle doğrudan girişte
bir uzman ziyaretçi kimlik kartı
basılabilir. Bu sayede ticari ziyaretçiler, basın mensupları ve VIP’ler
fuarlara ve etkinliklere daha hızlı
adım atabilir. Kayıt masaları ve satış
noktalarındaki uzun kuyruklar geçmişte kalıyor.

Özellikler
	Saniyeler
hızında kimlik kartı baskısı
	Rulo başına 1.000 kimlik
kartına kadar
	Arka tarafında dolum seviyesini kontrol etmek için kontrol
penceresi

AX500 Smart Access Terminal NG
tema parkları, havuzlar ve turistik
taşımacılık için geliştirilmiş giriş çözümüdür. Hem tek hem de iki taraflı
olarak bir turnike ile donatılabilir ve
böylelikle tek geçitte iki girişe olanak tanır. Dönüş hızı ihtiyaca özel
uyarlanabilir, giriş ve çıkış opsiyo-

nel gerçekleşebilir. AX500 Smart
Access Terminal NG hem çevrimiçi
hem de çevrimdışı işletimde kullanılabilir. Çift şeritli geniş varyasyon
olarak da mevcuttur.

Özellikler
Tek veya çift taraflı
	
giriş ve çıkış mümkün
2 kollu turnike çanta veya
	
bagaj ile geçişi kolaylaştırır
Opsiyonel: Bariyersiz giriş için
	
ADA geçit birimi
Turnike Panik Mekanizması ile
	
kaçış yolu olarak organize
edilebilir

	Aydınlatmalı çıkış oluğu
aracılığıyla durum bilgisi

Baskılı kimlik kartı kayıtlı ziyaretçi
hakkında tüm bilgileri içerir. Görsel

+

+

Bilet tarama
Akıllı telefon veya Print@Home bileti.

+

Giriş
Misafir kimlik kartını çektikten sonra açılır.

+

Axess BADGE BOX 600
LED gösterge destekli
kimlik kartı çıkışı.

Axess SMART SCANNER 600
Giriş ve çıkış için.

+

Opsiyonel olarak
Panik Mekanizmalı veya
ADA geçit birimli.

Giriş sistemleri

Axess Smart Gate NG için bu akıllı
geliştirme ekipmanı ile, kimlik kartının doğrudan etkinlik alanının giriş
kapısında basılabileceği anlamına
geliyor. Kayıtlı misafir Dijital Cüzdan, akıllı telefon veya Print@Home
biletini doğrudan terminalin tarayıcısında tarar ve kimlik kartını aldıktan sonra geçitten giriş yapabilir.
Baskı saniyeler hızında gerçekleşir
ve hemen girişe olanak tanır.
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AX500 Smart Security Gate
Giriş kontrolleri arasındaki güvenlik uzmanı.
arttırıyor. Hava koşullarına dayanıklı
alüminyumdan üretildiğinden dış
mekandaki kullanım için de uygundur. AX500 Smart Security Gate
tekli veya çiftli giriş olarak mevcuttur ve her iki geçiş yönünde girişe
ya da çıkışa olanak tanır.

Özellikler
Hava koşullarına dayanıklı
	
alüminyumdan üretilmiş,
son derece sağlam ve
vandalizme karşı korumalı
konstrüksiyon
Yüksek geçiş oranı için
	
optimize edilmiştir
Her şerit aynı anda giriş
	
ve/veya çıkış olarak
kullanılabilir

+

Opsiyonel
Manuel kilitleme ve açma.

+

Turnike
Servo motor ile turnike tahriki.

Model
Tekli veya çiftli giriş.

Giriş sistemleri

AX500 Smart Security Gate hassas
güvenlik alanları ve denetimsiz
giriş için tasarlanmıştır − ister stadyumlardaki tribünlere, isterseniz
eğlence tesislerine, hiç fark etmez.
Sağlam, vandalizme karşı korumalı
konstrüksiyon, en yüksek güvenlik standartlarını yerine getirir ve
aynı anda yüksek geçiş oranı için
optimize edilmiştir. Görsel ve sesli
sinyaller misafirlerinizin güvenliğini
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Car Axess NG Entry & Exit
Zaman tasarruflu, kullanıcı dostu otopark alanı yönetimi.

Çıkış
Car Axess NG Exit araç çıkışında
hızlı bilet işlemesi sağlar. Entegre
edilmiş Axess SMART SCANNER
600 Modülü, otopark aboneleri için
barkod biletlerinin ve RFID çipli
kartların okunmasına ve kontrol
edilmesine olanak tanır. Renkli
ekran ve opsiyonel diyafonlu çağrı
düğmesi optimum kullanım kolaylığı sağlar. Axess'ten alıştığınız gibi
kullanıcı için sesli ve görsel bir destek de mevcuttur. Opsiyonel plaka
algılaması biletsiz çıkışa da olanak
tanır. Ödeme ise bu durumda kredi
kartıyla yapılır.

Özellikler
Rulo başına 2.500 bilet basar
	
Park aboneleri için
	
RFID akıllı kartları okur
ve kontrol eder
Frenleme optimizasyonlu
	
bariyer
İç ve dış mekan için
	
donatılmıştır
Opsiyonel: Plaka algılaması
	
ve kredi kartı fonksiyonu
Çevrimdışı ve çevrimiçi mod
Çağrı düğmesi ve diyafon
	

AX500 Ticket Dispenser
Her türden barkod
biletlerinin hızlı basılması. Sadece
her 2.500 bilette rulo değişimi.

+

+

Car Axess NG
Dört veya sekiz köşe profilli,
bükülebilir bariyer olarak da mevcuttur.
Frenleme optimizasyonlu bariyer
sayesinde hasarlara karşı koruma.

Giriş sistemleri

Giriş
Otopark alanına veya katlı otoparka
girişte işlemler hızlı olmalıdır. Car
Axess NG hızlı bilet çıkışı ve, 1,3
saniye süren hızlı açma süresiyle
etkiliyor. Sık rulo değişimi ortadan
kalkıyor, çünkü bir rulo ile 2.500'e
kadar barkod bileti basılabiliyor.
Axess Gate CONTROLLER 600 ile
donatılmış olması sayesinde, otopark abonelerinin işlemleri akıllı
kart aracılığıyla kolayca yapılabilir.
Plaka algılaması sayesinde araçlar
bilet okutmadan da giriş yapabilir.
Ayrıca bariyerin otomatik frenleme
optimizasyonu daha fazla güvenlik
sağlar.

Axess
kontrol &
tarama
modülü
Axess yeni modüllerin geliştirilmesinde daima zamanın
nabzını tutuyor. Yön belirleyen modern tasarımlara
imza atan bu tarayıcılar ve kontrol modülleri tüm teknik
incelikleri sunuyor. Piyasada bulunan tüm bilet türlerini
okuyorlar ve misafirin geçitten gireceği yönü algılıyorlar.
Büyük ekranlar doğrudan iletişime olanak tanıyor.
İşletmeciler ekranları gerçek zamanlı olarak kendileri
kumanda edebilir ve istek üzerine reklam ortaklarını da
dâhil edebilir.

Yeni kontrol modülü dokuz milyon işleme kadar
kaydeder. Kontrol ve tarama modülü hem çevrimiçi
hem de çevrimdışı çalıştırılabilir.

Kontrol & tarama modülü
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Axess SMART SCANNER 600
Dijital gelecek için akıllı bilet tarayıcısı.
reklam ilanları, videoları ve hizmet
bilgileri için alan sunuyor. Ziyaretçiyle etkileşim için esnek düzenleme olanakları bile hazır.
Entegre kontrol modülü bileti
kontrol edip aynı anda girişi kumanda ediyor. Opsiyonel olarak modülü
yakınlığı algılaması için yenilikçi
giriş/çıkış sensörleriyle donatıyoruz.
Bunlar aynı geçitten hem girişe hem
de çıkışa olanak tanıyor. Geçit saniyeler hızında giriş yönünden çıkış
yönüne geçiş yapıyor.

Tarayıcıyı mevcut sistemlere daha
kolay eklemek ya da yabancı sistemlere entegre etmek amacıyla,
opsiyonel olarak duvara montaj için
gövdeli veya başlık şeklinde mevcuttur.

Özellikler
1D ve 2D barkodları,
	
Print@Home biletleri ve
kuponlar taranabilir

 psiyonel: Akıllı kartları, NFC
O
cihazlarını ve transponder
bilekliklerini, mobil cihazlarda

Elektronik biletlerin akıllı saat	
lerden ve akıllı telefonlardan
taranması için döndürülebilir
okuma altlığı

ve akıllı saatlerde bulunan
elektronik biletleri okur

	Sesli arayüz; sesli geri
bildirim için yerleşik
hoparlör & mikrofon
Görsel sinyal, kırmızı/yeşil



+

Görsel ışıklı sinyal
Giriş izninin hızlıca kontrolü için.

+

Opsiyonel olarak gövdeli
Tarayıcıyı mevcut sistemlere daha kolay eklemek ya
da yabancı sistemlere entegre etmek için. Gövdeyi
duvara montaj da mümkündür.

Büyük 7" LCD dokunmatik ekran
Geçitte uyarıların, tehlike bildirimlerinin, kişiye özel
selamlamaların veya reklam mesajlarının doğrudan
iletilmesine olanak tanır.

Giriş ve çıkış sensörü
Geçitlerin iki taraflı işletimine
olanak tanıyor.

+

Döndürülebilir okuma altlığı
Daha kolay ve esnek bilgi alınmasını garanti eder.

+

Kontrol & tarama modülü

Axess SMART SCANNER 600 barkodları hızlıca tarayan ve RFID medyalarını okuyan akıllı bir modüldür.
Hem çipli kartlar, hem bileklikler,
hem Print@Home biletler gibi veri
taşıyıcıları hem de mobil cihazla
ve akıllı saatlerde bulunan modern
elektronik biletler de okunur. Geniş
ölçümlendirilmiş okuma aralığında
altına tutmak ya da okuma altlığına
yerleştirmek yeterlidir. Dokunmatik
fonksiyonlu, büyük, güçlü aydınlatmaya sahip ekran misafire bilet
geçerliliği hakkında bilgi veriyor ve
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Axess CONTROLLER 600
Merkezi kumanda modülü.

Dokunmatik fonksiyonlu, geniş
boyutlu, güçlü aydınlatmaya sahip
ekran misafiri bilgilendiriyor ve reklam ilanları veya videoları için alan
sunuyor. Ayrıca dokunmatik ekranın
arayüzü, icabında bir metin mesajının onaylanması veya bilet talebi
için kullanılabilen sanal tuşların
programlanmasını da destekliyor.
Örneğin girişin yapılandırma verilerini girmek için bir servis menüsü
üzerinden fonksiyonlar ve ayarlar
doğrudan yerinde uygulanıyor.

Axess TICKET SCANNER 600
Bilet taramanın kolay yolu.

Axess CONTROLLER
600 SR (akıllı kart fonksiyonlu) varyasyon için çipli kartların temassız
okunması amacıyla opsiyonel olarak bir başlık sunuyoruz. "CLICS"
yazılımı üzerinden, yerden bağımsız olarak tüm giriş bileşenlerinin
ayarlarına erişim elde edersiniz.
Dokunmatik fonksiyon aracılığıyla
misafirler geçit ile doğrudan iletişime geçebilir. Entegre bir hoparlör,
sesli geri bildirim sağlar.

Özellikler
Çevrimiçi ve
	
çevrimdışı bilet kontrolü
9 milyon işleme kadar
	
kaydetme: Bilet verileri,
okuyucu işlemleri,
kasa verileri vs.
Kolay konfigürasyon
	
için web arayüzü
Hızlı montaj için
	
modüler yapı tarzı

Axess TICKET SCANNER 600 barkodların güvenilir ve hızlı taranmasını garanti ediyor. 1D barkodları,
2D QR kodları, ISO formatında
klasik barkod kartları, Print@Home
biletleri, aynı zamanda mobil cihazların ve akıllı saatlerin modern
elektronik biletleri Axess TICKET
SCANNER 600 tarafından okunabilir. Veri taşıyıcısının altına tutulması
veya geniş ölçümlendirilmiş tarama
aralığındaki döndürülebilir okuma
altlığına yerleştirilmesi yeterlidir.

Axess TICKET SCANNER 600 cam
parçalara sahip olmadığından son
derece sağlamdır.
İstek üzerine Axess TICKET SCANNER 600, ISO formatındaki çipli
kartlardan, dijital anahtarlıklardan
veya transponder bilekliklerden
verilerin okunması için size ek akıllı
kart fonksiyonuyla teslim edilir.

Özellikler
	
1D, 2D barkodları,
Print@Home biletleri ve
elektronik biletler akıllı telefon
ekranlarında okunabilir
	ISO 14443 veya 15693 formatındaki RFID çipli kartlar
5 cm'ye kadar mesafeden
okunabilir
	
Hızlı montaj için yerden
tasarruflu tasarım

Sağlam ve hava koşullarına
	
dayanıklı

Kontrol & tarama modülü

Axess CONTROLLER 600 geçidinizin merkezi kumanda modülüdür.
Biletlerin geçerlilik kontrolü, geçidin açılması, verilerin kaydedilmesi
ve Axess DATACENTER ile iletişim
öncelikli görevleridir.
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Büyük 7" dokunmatik ekran
Geçitte uyarıların, tehlike bildirimlerinin, kişiye özel
selamlamaların veya reklam mesajlarının doğrudan
iletilmesine olanak tanır.

Tarayıcı
ISO 14443 veya 15693 formatındaki RFID çipli kartlar
5 cm'ye kadar mesafeden okunabilir. Mobil cihazlardan
barkodları ve QR kodlarını okur.

Ergonomik optimizasyon
Kodların rahatça akıllı telefondan taranmasına olanak tanır.

Opsiyonel
Kısa mesafeli anten ile de mevcuttur.
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Axess'ten
akıllı
biletler

Axess'in tüm kartları misafirleriniz için hızlı girişe olanak
tanır. Malzeme seçiminden, istenilen kullanım ömrüne
ve hafıza kapasitesine kadar çok sayıda opsiyon biletlerinizin ihtiyaca özel kombinasyonunu destekler. Barkod
ve RFID kartlarının ortak bir yanı var: Tamamı en yüksek
"Made in Austria" kalite standartlarına uygundur.
Kartların kaliteli malzemeleri ve sağlam yapısı sorunsuz
bir şekilde -30 ile 50 °C derece arasındaki sıcaklıklarda
bile çok kez kullanılmalarına olanak tanır. Kalite güvence
ekibimiz her bir kartın işler olmasını sağlar.

Her bilet fabrikadan çıkmadan önce sıkı kalite kontrollere (ISO standardına) tabi tutulur ve elektronik olarak test
edilir. Bunun ötesinde rakiplerin tüm sistemleriyle de
çalışırlar ve müşteriye özel birimlere ayrılmaları sayesinde üçüncü sistemlerde de kullanılabilirler. Biletlerinizin
şirketinizle uyumlu olması için, istek üzerine bunlara 4
renkli ofset veya dijital baskı uyguluyoruz. Bu hizmet
akıllı kartlarda en küçük müşteriye özel partiler olan 50
adet ve üzerinde bile mümkündür.

Biletler

Axess biletleri ve akıllı kartları ile – müşterileriniz
gibi – her zaman doğru kartı elinizde tutarsınız.
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Smart Card TRW, Part & Full

Smart Card One Way

Yetki kartları arasındaki çok yetenekliler.

Tek seferlik girişler için profesyonel kart.

Smart Card TRW Full ve Part kalite
açısından üstün biletlerdir. Entegre
çip ile temassız veri aktarımı için
son derece uygunlar. Çipli kart,
sahibinin kişisel bilgilerinin yanı sıra
beş yetkiye kadar da kaydedebiliyor.

yüksek kırılma direnci, soğuğa ve
ısıya dayanıklılığı (-30 °C ile +50 °C
arası) uzun ömrü destekliyor.
Smart Card TRW Full, Smart Card
TRW Part ile aynı özelliklerde, ancak
daha geniş baskı alanına sahiptir.

Smart Card TRW Part'ta veriler
ThermoReWrite şeridine, okunur
şekilde basılır. Biletin üzerine optik
ve elektronik olarak çok kez yazılabilir. Bu sayede kart birkaç yıl
boyunca kullanılabilir. Malzemenin

Özellikler
Elektronik olarak çok kez
	
kodlanabilir
	Çok kez yazılabilir
ThermoReWrite şeridi
	„Full" versiyonunda daha
geniş baskı alanı
Temassız kullanım
RFID çip opsiyonel

Smart Card One Way tek seferlik
kullanıma uygun bir elektronik bilet
olarak hizmet veriyor. Entegre çip
yardımıyla tüm yetki verileri doğrudan karta kaydedilebilir. İsteğe
bağlı olarak Smart Card One Way
kaplamalı özel karton veya plastik
model olarak da mevcuttur. Termal
direkt baskı, farklı bilet ve geçerlilik
verilerinin Smart Card üzerine yazdırılmasına olanak tanıyor.

	5 yetkiye kadar
kaydedilebilir
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Ayrıca Smart Card One Way temassız kullanım ile etkiliyor. Çipli kart
müşterilerimizde özellikle günlük
veya haftalık kart olarak kabul
görmekte.

Özellikler
Elektronik olarak yazılabilir
	Termal direkt baskı ile
tek seferlik baskı
Temassız kullanım
RFID çip opsiyonel
	Kaliteli 0,5 mm
kâğıt ve plastik kart halinde
4C ofset baskı
	Yüksek güvenlik için
şifreleme

	Yüksek kırılma direnci ve
-30°C ila +50°C arası
kullanılabilir
4C ofset baskı

Ön taraf

+

Yüksek çözünürlüklü baskı
4C ofset baskıda grafikler ve resimler.

+

RFID çip
ISO 15693 RFID çip (Uzun Mesafeli)
içeriyor; Opsiyonel: ISO 14443 RFID
çip (Kısa Mesafeli)

+

ThermoReWrite baskı alanı

Biletler

Şeffaf ThermoReWrite folyo
(34 x 44 mm) ile kaplama.
TRW Part: Biletin yarı alanına her defasında yeniden baskı yapılabilir. İkinci
yarısı çoğu zaman basılıdır.
TRW Full: Bilet alanının tamamına her
defasında yeniden baskı yapılabilir.
TRW Part örneği
Arka taraf
TRW Full örneği
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Smart Card Lite
Tekrar kullanılabilir sezonluk kart.
Smart Card Lite temassız özelliği
ile müşterileriniz için girişi son derece konforlu hale getiriyor. Çipli
kart birden çok kez kodlanabiliyor
ve farklı bilet ve geçerlilik bilgileri
kaydedilebiliyor. Bilete, örneğin QR
kodu gibi başka bilgiler de basıla-

biliyor. Plastik çipli kart pilsiz çalışır
ve çok yönlü kullanılabilir. İster
sezonluk kartlar,ister üyelik kartları
isterseniz internetten alınan biletler
için olsun fark etmez − Axess Smart
Card Lite optimum çözümdür.

Özellikler
Elektronik kodlanabilir
	
	Termal direkt baskı ile
tek seferlik baskı
Temassız kullanım
RFID çip opsiyonel
	Kaliteli 0,7 mm
plastik kart halinde
4C ofset baskı

Biletler

Ön taraf

Arka taraf
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Bilinmesinde
fayda var

Kullanım sırasında misafirlere mümkün olan en iyi
konforu sunmak için bir etkileşimi tetikleyecek modüller turuncu yapılmıştır. Böylelikle misafir biletini nereye
yerleştirmesi gerektiğini hemen görebilir.

Bilinmesinde fayda var

Ürünlerimizi kullanıcı için sezgisel kullanılabilir hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu nedenle zaman zarfında
ekranlarımızı büyüttük, yelpazemize dokunmatik ekranlar ekledik. Sembol ve simgelerimizle yüksek kullanım
kolaylığı garanti ediyoruz. İşletmecinin veya tesisin
marka bilinirliğini arttırmak için çok sayıda ürün ihtiyaca
özel düzenlenebilir. İşletmeci ekranlarda doğrudan kayıt
yürütebilir ve ekranı istediği sıklıkta değiştirebilir. Bu
sayede esnek, ihtiyaca özel müşteri hitabı sağlanır.
Hava koşulları, ücretsiz biletler, kampanyalar veya
uyarılar hakkındaki bilgiler saniyeler hızında geçitlerin
ekranlarına aktarılır.

Axess AG / Bilinmesinde fayda var
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Turuncu Kılavuzlar.
Müşteri etkileşimi için renkli yönlendirme sistemi.
Turuncu sadece Axess'in rengi olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni
Turuncu Kılavuzlarımızın da rengidir.
Renkli yönlendirme sistemi, misafirin etkileşimde bulunması istenildiği tüm noktaları açıkça işaretliyor.
En iyi ve en hızlı şekilde tespit edi-

lebilmek için biletin hangi noktaya
tutulması gerektiği bu sayede
saniyeler hızında görülebiliyor.

Antenin turuncu kısmı transponderin pozisyonunu gösteriyor. Tarayıcıda Turuncu Kılavuz ile biletin tutulacağı nokta görselleştiriliyor.

Axess PICK UP BOX 600 üzerinde
ise misafir Turuncu Kılavuz ile saniyeler içinde basılı biletine ulaşıyor.

Bilinmesinde fayda var

Turuncu Kılavuzlar
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Axess AG / Bilinmesinde fayda var

Geleceğinizi tasarlayın.

Çok şey özgünleştirilebilir.

Marka sunumunuz garanti altında.

Reklam alanları, tam istediğiniz gibi.

+

+

600'e istediğiniz gibi tasarımınızı
yükleyebilirsiniz. Giriş biletlerindeki
isteğe bağlı tasarım ile marka
sunumunuz tamamlanmış olur.

Axess CONTROLLER 600
Logonuzu veya marka
sloganınızı entegre edin.

Tüm bileşenler, cihazlarımızı
tasarımınızla özgün hale
getirebileceğiniz şekilde
hazırlanmıştır. Axess PICK UP
BOX 600, reklamınızı 7 inç
büyüklüğünde bir ekranda
gösterebileceğiniz Axess SMART
SCANNER 600 ile donatılmıştır.

Axess PICK UP BOX 600'ün yan
paneline bir Axess kullanım
kılavuzu veya kendi tasarımınız
basılabilir. Opsiyonel olarak satın
alınabilen panel sonradan da
takılabilir.

+

Axess SMART SCANNER 600
En yeni nesil 7" büyüklüğünde bir ekrana sahiptir ve
böylelikle multimedya içeriklerinin aktarılmasına olanak tanır. İsteğe bağlı selamlamalar veya reklam mesajları böylelikle doğrudan misafire ulaşır.

Anten plakaları
isteğinize göre tasarlanabilir.

Tasarlanabilir paneller
Axess PICK UP BOX 600 için büyük reklam
alanı, isteğe bağlı baskı yapılabilir ve sonradan
da donatılabilir.

+
Akıllı Kartlar
Biletler de özelleştirilebilir ve
tasarımınızla markalanabilir.

+

Bilinmesinde fayda var

Kayak merkezinizin geçitlerini
kurumsal kimliğinize uyarlayın!
AX500 Smart Gate NG'nin uzun
menzilli anteni özelleştirilebilir
ve Axess CONTROLLER 600'e
veya Axess SMART SCANNER
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