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KAREL PTS
ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARININ
YOĞUN OLDUĞU PROJELERDE
OTOPARK VE ABONE YÖNETİMİ 
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN
GELİŞTİRİLMİŞ PLAKA TANIMA YAZILIMI

• Yüksek tanıma doğruluğu
• Web tabanlı tasarım �le çok merkezl� esnek kullanım
• Gel�şm�ş kullanıcı yönet�m� ve yetk�lend�rme
• Kara l�ste tanımı �le �stenmeyen araçların tesp�t�
• M�saf�r araçlar kaydı ve yönet�m�
• Her otopark �ç�n ayrı ayrı yetk�lend�rme ve otopark l�m�t� 
   bel�rlen�r
• Çok sayıda otopark aynı anda yönet�leb�l�r
• Otoyol ve karayolları üzer�nde plaka tanıma özell�ğ�

S�stem Hakkında
Karel PTS s�teler, �ş merkezler�, kurumlar, ün�vers�teler, hastaneler, 
fabr�kalar g�b� araç g�r�ş çıkışlarının yoğun olduğu projelerde 
otopark ve abone yönet�m� �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n                 
gel�şt�r�lm�ş plaka tanıma yazılımıdır. Karel PTS, kameralardan 
alınan görüntüler üzer�nden araçların plakalarını tanır, araçların 
tanımlanan yetk�ler dah�l�nde otoparklara otomat�k olarak g�r�ş 
çıkış yapmalarını sağlar. Karel PTS’n�n web tabanı merkez� 
yönet�m yazılımı üzer�nden geç�ş yapan araçlar anlık olarak 
�zleneb�l�r. Esnek alarm tanımlamalarıyla kara l�stedek� veya 
yetk�s�z b�r araç geld�ğ�nde sesl� ve görsel uyarı �le operatör 
b�lg�lend�r�l�r. S�steme tanımlı araçların geç�ş�nde aracın               
fotoğrafıyla beraber aboneye a�t b�lg�ler de ekranda göster�l�r.

Tüm araçlar geç�ş zamanı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarıyla 
kayıt altına alınır. S�stem�n sunduğu esnek ve çeş�tl� raporlar �le 
geçm�ş ver�ler� ve geç�ş yapan araçları kolayca �ncelen�r.

S�stem Özell�kler�
Çoklu Lokasyon Desteğ�
Karel PTS çoklu lokasyon desteğ�yle b�rden fazla lokasyona 
sah�p projeler�n merkez� olarak yönet�lmes�n� sağlar. Tüm 
lokasyonlardak� yetk�ler merkez� olarak düzenlen�r. 

Lokasyonlardak� araç geç�şler� merkez� olarak �zlen�r ve kayıt 
altına alınır. B�rden fazla lokasyonu olan projelerde her b�r 
lokasyonun yönet�c� �z�nler� ayrı ayrı düzenleneb�lmekted�r. 
Böylece her b�r lokasyonun yönet�c�ler� kend� lokasyonlarıyla 
�lg�l� araç kayıtlarını yapab�l�r, araç geç�şler�n� canlı olarak �zler 
ve raporlayab�l�r. Böylece farklı lokasyonlar b�rb�rler�ne a�t 
yetk�lere sah�p olmadığından sadece kend� lokasyonlarına a�t 
�şlemler� yapab�l�rler. 

Örneğ�n farklı �llerde 5 ayrı fabr�kası olan b�r f�rmada her b�r 
fabr�kanın am�r�, yetk�l� olduğu fabr�kaya otomat�k olarak g�r�ş 
çıkış yapab�lecek araçları tanımlayab�l�r. Yetk�l� kend� fabr�kasına 
g�r�p çıkan araçları göreb�l�r ve raporlayab�l�r. Fabr�ka yönet�c�ler� 
d�ğer fabr�kaların araç kayıtları ve araç geç�şler�n� göremez. 
F�rma merkez�nde tüm fabr�kaların yetk�ler� düzenleneb�l�r, 
araç kayıtları yapılab�l�r ve tüm fabr�kalara g�r�ş çıkış yapan 
araçlar canlı olarak �zleneb�l�r ve raporlanab�l�r. 

Karel PTS çoklu lokasyon desteğ�yle farklı lokasyonlarda 
oran�zasyonları bulunan f�rma ve kurumların merkez� olarak 
yönet�lmes� ve raporlanmasında güçlü b�r alt yapı sunar.



Gel�şm�ş Kullanıcı Yönet�m�
Karel PTS’de tüm �şlemler yetk�ye dayalı olarak yapılır. B�r 
kullanıcının yazılımda kullanab�leceğ� özell�kler yetk�lerle 
yönet�l�r. B�r �şlem ancak kullanıcının yetk�s� varsa görünür ve 
gerçekleşt�r�l�r. Kullanıcılar ancak kend�s�ne yetk� ver�len menü 
ve sayfalara er�şeb�l�rler. 

S�stemdek� tüm �şlemler �ç�n b�r yetk� tanımlanmıştır. Yetk�ler 
“Roller” adı ver�len gruplarda toplanırlar. Tanımlanan b�r rolün 
altında b�rçok farklı yetk� olab�l�r. Örneğ�n kamera ekleme 
yetk�s� olmayan kullanıcı s�steme kamera ekleyemez. Her 
kullanıcı ancak kend�s�ne yetk� ver�len plaka tanıma noktalarını 
�zleyeb�l�r. 

Yazılım güvenl�ğ� �ç�n kullanıcıların yaptıkları �şlemler �zlen�r. 
Kullanıcıların yaptıkları ekleme, değ�şt�rme, raporlama g�b� tüm 
�şlemler �şlem� yapan kullanıcının b�lg�ler�yle b�rl�kte ver� 
tabanında saklanır. Böylece herhang� b�r su�st�mal olduğunda 
�şlem� yapan personel kolayca tesp�t ed�leb�l�r.

Otopark Kullanım Sınırlandırmaları
Karel PTS �le f�rmalar, departmanlar ve bölümler�n otopark 
hakları esnek olarak yönet�l�r. S�telerde bloklar ve da�reler 
tanımlanarak her b�r�ne farklı otopark yetk�ler� ver�leb�l�r. 

Günümüzde en büyük problemlerden olan otopark kapas�tele-
r�n�n azlığı neden�yle otopark kullanımlarının yetk�ler dah�l�nde 
sınırlandırılması büyük b�r �ht�yaç hal�ne gelm�şt�r. Bunun 
yanında kullanıcıların b�rden fazla aracı olab�lmekte ve bu 
araçlarla otoparkları kullanmaları gerekmekted�r. Karel PTS �le 
her b�r kullanıcının s�steme kayıtlı tüm araçlarıyla otoparkları 
kullanması sağlanırken, otoparklara sadece kend�ler�ne ver�len 
kapas�te kadar araçlarıyla g�rmeler�ne �z�n ver�l�r. 

Kullanıcılar kend�ler�ne ver�len otopark kullanım hakkından 
daha fazla araçla otoparklara g�rmek �sted�kler�nde s�stem 
kullanıcıyı ve güvenl�k görevl�s�n� uyararak �z�n ver�lenden fazla 
aracın otoparkı kullanmasını engeller. B�r araçlık otopark hakkı 
olan b�r kullanıcı, araçlarından b�r� otoparktayken d�ğer aracıyla 
otoparka g�r�ş yapamaz. Uyarılar led ekranlar ve b�lg�sayar 
üzer�nden yapılab�l�r. Karel PTS �le otopark alanlarının ad�l 
olarak kullandırılması sağlanır. 

Web Tabanlı Uygulama
Karel PTS tümüyle web tabanlı olarak tasarlanmıştır. Tüm 
fonks�yonları, yapılandırması, ayarları ve kullanımı web               
üzer�nden yapılan uygulamadır. Karel PTS’de tüm kameralar, 
�o c�hazları ve led ekranlar tek b�r noktadan yönet�l�r. Kurulum 
aşamasında Onf�v desteğ� sayes�nde ağdak� kameralar otomat�k 
olarak bulunur ve yapılandırılır. S�stemdek� g�r�ş çıkış noktaları 
ve otoparklar web ara b�r�m� üzer�nden kolayca tanımlanır. Tüm 
yetk�ler ve tanımlamalar web üzer�nden yapılır. 

Karel PTS’de karmaşık menüler, zorlayıcı ayarlar ve yapılandır-
malar bulunmaz. Klas�k plaka tanıma s�stemler�ndek� zor 
ayarlar, karmaşık ve zahmetl� devreye alma süreçler� Karel 
PTS �le tar�he karışıyor. Kurulumu ve kullanımı son derece 
kolaydır. Karel PTS Google Crome, Safar�, F�refox, İnternet 
Explorer, M�crosoft Edge g�b� yen� nes�l web tarayıcılarını 
destekler. Karel PTS gel�şm�ş tasarımıyla aynı ağdak� tüm 
b�lg�sayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda kullanılab�l�r. 
Güvenl�k görevl�ler� bulundukları g�r�ş noktalarından araç 
geç�şler�n� tak�p edeb�l�rken, güvenl�k merkez�nde tüm noktalar 
canlı olarak �zleneb�l�r. Yönet�c�ler yetk�ler� kolaylıkla dağıtab�l�rler.



Kurumsal ve Esnek Yazılım M�mar�s�
Karel PTS en son teknoloj�ler kullanılarak kurumsal yazılım 
m�mar�s�yle gel�şt�r�lm�şt�r. Böyle küçük projelerde tek b�r 
masaüstü b�lg�sayarda çalışab�l�rken kurumsal projelerde web 
sunucusu, ver� tabanı sunucusu ve web serv�sler farklı f�z�ksel 
ve sanal mak�nelerde çalıştırılab�l�r. Kurumsal müşter�ler�m�z 
Karel PTS’y� kend� ver� merkezler�nde f�z�k� veya sanal sunucular 
üzer�nde çalıştırab�l�r, mevcut ver� tabanı sunucularını                   
kullanab�l�rler.

Karel PTS’de üzer�ne en çok çalıştığımız konulardan b�r� de ver� 
güvenl�ğ�d�r. S�ber saldırılara karşı en �y� teknoloj�lerle                   
korunmaktadır. Karel PTS bağımsız kuruluşlar tarafından 
yapılan penetrasyon testler�nden başarıyla geçm�şt�r. 

ERP S�stemler�ne Entegrasyon ve Özel Çözümler
Karel PTS, esnek tasarımıyla farklı s�stemlerle entegrasyonu 
mümkün kılıyor. Günümüzde f�rmalar ve kurumlar kend� 
yazılım platformlarını kullanıyor. Yapılan yen� yatırımların bu 
platformlarla uyumlu olması kullanım, yönet�m ve otomasyon 
�ht�yaçları �ç�n hayat� önem taşımaktadır. 

Karel PTS �le fabr�kalardak� loj�st�k süreçler�n�n üret�m ve 
planlamaya kolaylıkla entegre etmek mümkündür. Karel PTS 
�le tes�slere g�r�ş çıkış yapan araçlar en popüler ERP uygulama-
larından özel yazılım platformlarına kadar aktarılab�l�r. Web 
serv�sler �le farklı yazılım platformlarına entegre ed�leb�l�r.

Karel PTS �le özel yazılım �ht�yaçlarınız ve projeler�n�z �ç�n 
konusunda uzman yazılım ek�b�m�zden destek alab�l�r, projele-
r�n�ze özel çözümlere ulaşab�l�rs�n�z.

Alarm ve Ac�l Durum Yönet�m�
Karel PTS’de güvenl�k, yönet�leb�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�k 
kr�terler� öncel�ğ�m�zd�r. Güvenl�ğ�n en üst düzeyde sağlanması, 
yetk�s�z g�r�şler�n önlenmes� ve ac�l durum yönet�m� �ç�n Karel 
PTS üstün özell�kler sunar. Otoparklara yetk�s�z g�r�şler�n ve 
tanımsız araçların tesp�t�, ters yönde gelen araçların bel�rlenmes�, 
g�r�ş�ne �z�n ver�lmeyen araçlar �ç�n alarmlar üret�lmes� �ç�n 
çözümler sunar.

Kara l�ste yönet�m� �le �stenmeyen araçların g�r�ş� önlen�r. Kara 
l�stedek� b�r araç geç�ş yapmak �sterse sesl� ve görsel alarm 
üret�l�r, güvenl�k görevl�s� ve güvenl�k merkez� haberdar ed�l�r. 
V�p l�steler tanımlanarak v�p kullanıcıların g�r�ş çıkışlarında �lg�l� 
b�r�mler b�lg�lend�r�l�r. 

İstenen araçların tanımlanan sürelerde g�r�ş çıkış yapmasının 
engellenmes� �ç�n kısıtlamalar tanımlanab�l�r. Aracın tesp�t� 
sırasında kısıtlamanın neden� de �lg�l� b�r�mlere �let�l�r. Tüm 
uyarı ve alarmlar sesl� ve görsel olarak b�ld�r�l�r ve ger�ye dönük 
olarak raporlanab�l�rler.

Ac�l durumlarda tüm otopark kapı ve bar�yerler� merkez� olarak 
açılarak araçların geç�ş�ne �z�n ver�l�r. 



Tekn�k Özell�kler
Karel PTS cl�ent ve sunucu m�mar�s�yle çalışır. Tüm yapılandırma, 
yönet�m ve �zleme web tabanlı sunucu uygulamasıyla yapılır. 
Cl�ent uygulaması kameralardan alınan görüntüler� �şleyerek 
plaka tanıma sonucunu sunucu uygulamasına �let�r. 

Günlük araç g�r�ş çıkış sayısı 1000’�n altındak� projelerde tek b�r 
b�lg�sayarda hem cl�ent hem de sunucu uygulaması çalıştırılab�l�r. 
B�r cl�ent b�lg�sayarında en fazla 6 adet kamera çalıştırılab�l�r. 
Özel uygulamalarda 1280x720 p�kselden daha yüksek 
çözünürlükler �ç�n daha fazla �şlemc� gücü kullanılacağından 
b�r b�lg�sayarda çalıştırılan kamera sayısı düşürülmel�d�r. 
Günlük g�r�ş çıkış sayısı 1000’�n üzer�ndek� projelerde sunucu 
�ç�n ayrı b�r mak�ne kullanılmalıdır.

Projeler�n�zde donanım seç�m� �ç�n tekn�k ek�b�m�zle temasa 
geç�n�z.

Gerekl� B�lg�sayar Özell�kler�
Günlük en fazla 1000 araç g�r�ş çıkışı olan projeler �ç�n b�lg�sayar 
özell�kler�.

İşlet�m S�stem�: W�ndows 10
İşlemc�: 1, 2 ve 3 kamera �ç�n Intel I5 10500 | 4, 5 ve 6 kamera 
�ç�n Intel I7 10700
Ram: En az 8GB (4,5 ve 6 kamera �ç�n 16 GB öner�l�r)
HDD: 1 TB (Geç�ş kayıtları ve fotoğraflar �ç�n). İşlet�m s�stem� 
kurulumu �ç�n ayrıca 240 GB SSD kullanılması öner�l�r.
Ekran Kartı: Dah�l� (Intel HD Graph�cs)

Kamera Özell�kler�
Onv�f protokolü kullanan IP kameralar desteklen�r. Kameranın 
gündüz ve gece şartlarında araç plakasını net olarak göreb�lmes� 
gerek�r. Gece şartlarında plakaların okunması �ç�n IR aydınlatmalı 
kameralar veya har�c� IR aydınlatma ün�teler� kullanılması 
gerek�r.



www.karel.com.tr


