
Eio
Teknoloji

Türkiye ve bir çok ülkede özel tasarımlarını hayata geçirirken;
donanım & yazılım çözümlerinde tercih edilen firma olmayı
başarmıştır.



Hakkımızda
Eio Teknoloji

“En gelişmiş bilgisayar teknolojilerini
kullanarak müşterilerine dünya
standartlarında çözümler sunmak”
ilkesiyle yola çıkan Eio Teknoloji, uzun
yıllar edindiği tecrübesiyle Türkiye ve bir
çok ülkede özel tasarımlarını hayata
geçirirken; donanım&yazılım çözümlerinde
tercih edilen firma olmayı başarmıştır. 
Eio Teknoloji bünyesinde bulunan yazılım
ekibi ile bitirdiği çalışmalar neticesinde
kurum ve kuruluşların çözüm ortağı
listelerinde ön sıralarda olmuştur.



Kapsam

Eio Teknoloji olarak tüm Dünya ülkelerine istedikleri
ürün çeşitlerinin üretimini yapmaktayız.



Çözüm
Firmamızda ürün üretmek için izlediğimiz 3 yol mevcuttur.
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Yerinde tespit ile firmanızın ihtiyacı olduğu teknolojiyi
analiz ediyoruz.

Tasarım yaparak çalışmalarınızı dijital ortamda
planlıyoruz ve geliştiriyoruz.

Tasarladığımız ürünü fiziksel olarak hayata
geçiriyoruz.



Kiosk
 

Kiosklar yönlendirme, bilgilendirme, reklam
ya da firmaya özel yapılan yazılımlar ile çok

çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler
• 22, 32, 42, 46, 55, 65' ekran boyut seçenekleri
• Kızılötesi dokunmatik teknolojisi
• Çoklu dokunmayı aynı anda algılama teknolojisi
• 7/24 çalışma özelliği
• 1920x1080 çözünürlük
• Enerji tasarrufu için düşük güç tüketimi
• Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu



Kiosk
Bazı modellerimiz aşağıdadır.



Videowall
İç-Mekan ve Dış Mekan Büyük Ekranlar

Birden çok özel olarak üretilen ince kenarlı
endüstriyel ekranın bir araya gelmesi ile

oluşturulan büyük ekranlardır.

Otel lobileri
Alışveriş merkezleri
Mağaza ya da firmaların girişleri
Eğitim kurumları
Sergi ya da fuaye alanları
Müzeler
Toplantı salonları
Hastane lobileri
Reklam ve tanıtım yapılmak istenilen alanlar
TV stüdyoları
Scada odaları
Restoranlar

Kullanım Alanları



Videowall
CCTV, Ofis, Toplantı Odası, Eğitim Salonu



İnteraktif Ekranlar
Akıllı tahta ve dokunmatik ekranlı üniteeler



Endüstriyel Ekranlar
Havalimanları, taksiler ve açık kapalı alanlar için dayanıklı yönlendirme ekranları



Asanörlü Monitör
Toplantı masalarınızdaki görünüm bozulmadan gizlenebilir ekran yönetimi



Dijital Kürsü
Birçok farklı özelliği bulunan bu kürsülerle sunum yapmak çok kolay



Toplantı Masaları
Toplantılarınıza en dijital çözüm



Video Konferans Monitör
Online toplantı-görüşme modülleri



Asansör içi Ekranlar
Bilgilendirme ve kurumsal kimlik için indoor ekranlar



Güvenlik Sistemleri
Eio Guardian ile bilgisayar tabancı tüm cihazlarınız güvende.



Referanslarımız
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kiosk Kurulumu



Referanslarımız
Turkish Technic Kiosk Kurulumu



Referanslarımız
Polis Özel Harekat Merkezi 2x2 Videowall Kurulumu



Referanslarımız
JandarmaÖzel Harekat Merkezi 3x3 Videowall Kurulumu



Referanslarımız
Liv Hospital Asansör İçi Ekran



Referanslarımız
Altınbaş Mağazası 2x2 Videowall Kurulumu



Referanslarımız
Four Seasons Hotel Kiosk Kurulumu



Projelerimiz

Tübitak destekli “dinamik yapıda işletim
sistemine sahip mini projeksiyon cihazı”

projemiz başarıyla sonuçlanmıştır.

Tübitak destekli “interaktif dijital toplantı 
masası” projesi başarıyla sonuçlanmıştır.



Ekibimiz

Aydın Teke

Kurucu

Enes B.

Üretim Sorumlusu

Mehmet S.

Yazılım Sorumlusu

Sezer H.

Teknoloji Sorumlusu



Teknik Analiz
Özel alanlarınız için(iç mekan, dış mekan, yüksek ışık,

güvenlikli oda) size özel çözümler üretebiliriz.
Lütfen talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

Videowall, kiosk, akıllı tahta, dijital kürsü,
endüstriyel ekranlar, güvenlik sistemleri,



İletişim

info@eio.com.tr

www.eio.com.tr

0850 433 53 46


