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Trio Mobil, 

Nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üretme amacı ile 
kurulmuş;  en yenilikçi ürünleri, en iyi müşteri deneyimi ile sunmayı 
hedefleyen  bir teknoloji şirketidir.

Hakkımızda
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Yerli Ar-Ge, Yerli yazılım
ve Yerli üretim 

Hakkımızda

Türkiye’nin 81 ilinde 
bölge ofisleri ve geniş bayi ağı, 

Dünya çapında 25 ülkede kullanılan ürünler

AK Portföy Girişim Sermayesi Fonu 
%30 Ortaklığı  

Tubitak destekli projeler 

Türkiye’nin ve bölgenin en hızlı büyüyen 
teknoloji şirketleri arasındaUluslararası standartlarda sertifikalar

T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı 
«Türkiye’nin ilk yerli Endüstri 4.0 ve IoT Ar-Ge Merkezi»



Endüstri 4.0 & IoT AR-GE Merkezi 
ve Yerli Üretim

TRIOMOBIL 



Trio Mobil IoT
Platformu

Sınır ve süre limiti olmaksızın veri 
depolama, Petabyte’larca veriye hazır
«Büyük Veri» platformu.

Kural ve Senaryo modülü iş kurallarınızı 
otomatik olarak denetlemek için esnek 
kullanım.

API arayüzü ile iş yazılımlarınızla kolay ve 
güçlü entegrasyon imkanı.





Sosyal Mesafe 
Kontrolü

 Fabrikalarda olası salgınların en az etkiyle atlatılması 

çok önemli bir öncelik haline gelmiştir.

 Çalışanların sadece kendi çalışma bölgelerinde 

bulunması ve sosyal mesafenin korunması salgınların 

etkisini azaltmada en önemli 2 tedbir olarak ön plana 

çıkmaktadır.
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Akıllı Sosyal Mesafe Kontrolü

Trio Mobil IoT Çözümleri ile işletmenizde insan hatasına mahal

vermeden somut önlemler almak mümkün olup, Covıd-19 salgınına

karşı çalışanlarınıza ve müşterilerinize karşı önlemler alırken

aynı zamanda iş sürekliliği ve operasyonların devamını

sağlayabilirsiniz.

 Trio Mobil’in geliştirmiş olduğu özgün IoT çözümleri ile gerçek

zamanlı izleme ve sosyal mesafe kontrolü bir arada

 Sosyal mesafe ihlallerinde e-mail, SMS ve mobil uygulama

üzerinden anlık bildirim

 Filyasyon tespiti için geçmişe dönük kapsamlı raporlama altyapısı





İç Mekan Konum Takibi ve Sosyal Mesafe Kontrolü

Trio Mobil iç mekan konum takibi çözümü ile personellerinizin

gerçek zamanlı takibini yapabilir, aynı zamanda COVID-19

salgınına karşı sosyal mesafe kontrolünü sağlayabilirsiniz.

 Bölge tanımlama ile yetkisiz alanlara girişlerde bildirim

 Ayrıntılı raporlama seçeneği ile verimlilik analizi

 Sosyal mesafe ihlallerinde anlık bildirim

 Geçmişe dönük raporlama



Yetkisiz Alanlara 
Girişlerde Bildirim

 Personeller veya ziyaretçiler yetki 

tanımları dışındaki alanlarda giriyor mu?

 Hangi alanda hangi personel var?

 Alanlarda izin verilen süreden daha fazla 

kalınıyor mu?



Proje Topolojisi

 Takip cihazları yakınlaşma anında birbirleri ile iletişime geçerek,

sosyal mesafe kuralını ihlal eden etkileşimleri kayıt eder.

 Kayıt edilen bu bilgiyi, işletme altyapısı üzerinde kurulu bulunan veri

toplama noktaları kablosuz alana iletir.
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Raporlar - Sosyal Mesafe İhlal Raporu

 Geçmişe dönük sınırsız veri kaydı.

 Belirlenen tarih aralığında sosyal mesafe ihlalinde

bulunan kişilerin etkileşimde bulunduğu süre ve konum.

 Doğrudan ve dolaylı temas analizi.

 İç mekan krokisi üzerinden animasyon (RTLS

opsiyonuyla).



İleri Veri Analitiği

 Personeller arası mesafenin dijital olarak ve doğru bir 

şekilde ölçülmesi, ölçümlerin büyük veri altyapısına 

aktarımı ve veriye dayalı kararlar ile sürecin 

yönetilmesi önemli bir gereklilik haline gelmiştir.

 Trio Mobil’in ileri veri analitiğiyle sunduğu tahminleme

algoritmaları salgının olası etkilerini simüle ederek 

yayılmanın minimize edilmesi için önerilerde bulunur.

 Veriye dayalı kararlar salgın sonrasında da optimum 

karantina koşullarının belirlenmesini sağlar.
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Teknoloji Seçimi – Kamera vs IoT

Kamera ile görüntü işleyerek sosyal mesafe denetimi yapmak ilk

bakışta uygun bir yöntem gibi görünse de teknik olarak günümüz

teknolojisiyle etkin bir sonuç almak mümkün değildir.

 Yüz tanıma uzak mesafeden veya yakında olsa maske ile

mümkün değildir. Bu nedenle filyasyon verisi oluşmaz.

 Piksel – Mesafe kalibrasyonu çok zorlu bir süreçtir, her kamera

için yapılmalıdır ve 5 cm kayma durumunda dahi bozulur.

 Bir arada bulunan veya ekipmanların arkasında kalan çalışanları

tespit edemez.
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Teknoloji Seçimi – Mobil Uygulama vs IoT

Mobil uygulama üzerinden sosyal mesafe tespiti dış alanlarda kullanıma

uygun bazı özellikler barındırsa da filyasyon için uygun bir yöntem değildir.

Tesis içi kullanım için etkinliğinin kaybolmasına neden olacak önemli

dezavantajlara sahiptir.

 Arka planda kalan uygulama uykuya geçer ve bluetooth üzerinden tarama

yapmaz.

 Filyasyon amacıyla tasarlanmadığı için 15-20 metreden okunan

sinyallerle raporlar anlamını yitirir.

 Kullanıcının pilinin çabuk tükenmesine neden olur ve veri göndermesi

internet paketi olmasına bağlıdır.

 Tesis dışında da takip imkanı vereceğinden gizliliğin ihlal edildiğini

düşündürebilir.



Kullanılacak Donanımlar – Takip Cihazı

 Standart kartlık ölçülerinde, hafif ve kompakt tasarım.

 Sadece sosyal mesafe kontrolü veya hem sosyal mesafe hem 

de iç mekan konum takip opsiyonları.

 Tesis içinde, tesis dışında, serviste ve yemekhanede sürekli 

kayıt.

 4 ay pil ömrü ile kolay operasyon.

 Standart USB mikro portu üzerinden şarj imkanı.



Kullanılacak Donanımlar - Gateway

Trio Mobil Gateway birimi, uzun mesafe için kablosuz bir ortam

oluşturan ve bu kablosuz alandaki takip cihazları ve antenlerden

gelen verileri ve cihazlar üzerindeki doluluk sensörlerinden

toplanan verileri toplayarak ilgili sisteme bildiren birimdir.

Trio Mobil Gateway birimi, harici besleme ile çalışmaktadır.

Üzerinde bulundurduğu voltaj adaptörü sayesinde 220VAC

besleme olan herhangi bir noktadan enerjilendirilebilir.



Kullanılacak Donanımlar – Anchor (Opsiyonel)

 Gerçek zamanlı konum takip opsiyonunda kullanılan konum 

antenleri.

 Dahili pil ve kablosuz haberleşme ile tamamen kablosuz 

tasarım.

 Kolay kurulum ve devreye alma.
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