


EXAGATE Hakkında 

• Elektronik ve IT alanlarında Ar-Ge, İmalat, 
Uygulama, Satış ve Danışmanlık, 

• Yerli üretim odaklı, 

Ar-ge’si Biten Ürünler, 

• SysGuard 6001 

• SysGuard 3001 

Ar-ge’si Devam Eden Ürünler, 

• SysGuard 2001 

• SysGuard Managable PDU 

 



EXAGATE Hakkında 



İzleme 

• Sıcaklık 
• Nem 
• Su 
• Hava akışı 
• Duman  
• Hava kalitesi 
• Yangın 
• Hareket 
• Elektrik altyapısı 
• Sisteme izinsiz 

müdahaleler 
 

• Üçüncü parti cihazlarla 
(klima, UPS, jeneratör…) 
entegre çalışma 

– RS232 

– RS485 

– Modbus 

– SNMP 

– TCP/IP 

– XML 

 



Uyarı 

 WEB 

 E-Mail 

 SMS  

 Voice Calling 

 Siren 

 LCD Modül 

 SNMP Trap 
 



Yönetim 

 Klima 
 UPS 
 Elektrik altyapısı 
 İşletim sistemi 
 IP kamera 
 Ve yönetilmek istenen diğer cihazlara  

müdahale etmeye olanak sağlar. 

  
Alınan alarmlar doğrultusunda elle ya da otomatik 
olarak müdahaleye imkan tanır. Bu şekilde riskler 

kontrol altına alınır. 
 





SYSGuard 6001 
 124 adet sensör desteği 

 Geliştirilebilir yazılım imkanı 

 Merkezi izleme, yönetim, 
yetkilendirme ve müdahale  

 IP tabanlı izleme 

 Gelişmiş uyarı sistemi 

 Sistem araçlarına otomatik 
müdahale 

 Veri izleme, geriye dönük 
raporlama 

 CA, BMC, HP gibi üçüncü 
parti yazılımlarla uyumlu 
çalışabilme 



 16 adet harici ve 1  adet dahili sensör 
desteği 

 16 adet kuru kontak giriş,  

 4 adet röle çıkış,  

 4 adet analog veya sıvı algılama 
kablosu girişi,  

 2 adet RS-232 port dahil 

 Geliştirilebilir yazılım imkanı 

 Merkezi izleme, yönetim, 
yetkilendirme ve müdahale  

 IP tabanlı izleme 

 Gelişmiş uyarı sistemi 

 Sistem araçlarına otomatik müdahale 

 Veri izleme, geriye dönük raporlama 

 CA, BMC, HP gibi üçüncü parti 
yazılımlarla uyumlu çalışabilme 

SYSGuard 3001 



LCD MODÜL 

S
U

  K
A

B
L

O
S

U
 1

 –
 5

 M
. R

S
-2

3
2

 U
P

S
 M

O
D

Ü
L

Ü
 

VOICE MODÜL 

Sensor ve 
Modül Ailesi 



WebPack 

 SysGuard 6001 ve 3001 ile 
bütünleşiktir 

 Kolay kurulum ve kullanım 

 Gelişmiş ara yüz tasarımı 

 Algılayıcı ve modül 
verilerini izleme 

 Yönetme ve müdahale 
olanağı 

 Detaylı raporlama ve 
arşivleme 

 Kullanıcı tanımlama ve 
yetkilendirme 

 Gelişmiş Uyarı Sistemleri 

 Uzaktan erişim ve 
güncelleme IP tabanlı bir izleme ünitesine sahip ana cihaz üzerine takılan 

algılayıcılar ve modüllerin tüm izleme fonksiyonları, WEB ara yüzü 
üzerinden takip edilebilir. 

 



SmartPack 

 Çoklu ortam izleme ve 
yönetimi 

 Kullanıcı dostu ara yüzü 

 Geriye dönük analiz ve 
raporlama  

 Gelişmiş grafik ara yüzü 

 IP tabanlı kamera ile 
izleme ve yönetim 

 Kullanıcı tanımlama ve 
yetkilendirme 

 Gelişmiş Uyarı Sistemi 

 Uzaktan erişim ve 
güncelleme 

 Harita üzerinde lokasyon 
izleme 



Avantajlar 

• Düşük ilk yatırım maliyeti, 

• Düşük işletme giderleri, 

• Kolay kurulum, kolay kullanım, 

• Sürekli servis desteği, 

• WEB üzerinden ücretsiz yazılım güncelleme, 

• İhtiyaç odaklı geliştirilmiş ileri teknoloji, 

• Şirkete özel çözüm imkanı, 

• Support Pack desteği ile garanti uzatma veya bakım 
anlaşmaları imkanı, 

 



Diğer avantajlar… 

• Exagate merkezi yazılımları ile tüm 
ortamlar tek bir ara yüzden izlenebilir, 
yönetilebilir, raporlar alınıp periyodik 
analizler değerlendirilebilir. 

•  Exagate sistemleri, işletmenin 
operasyonel otomasyonuna yardımcı 
olur: oluşan alarmlar iş emri oluşturma 
yöntemi vasıtasıyla  sorunun çıkış 
anından çözüm anına kadar geçen tüm 
süreç, takip edilip, yönetilebilir. 

• Periyodik raporlama ile arıza takipleri, 
servis maliyetleri istatistikleri 
oluşturularak, gelecek dönem operasyon 
giderleri öngörülebilir. 

 



Exagate Sistemlerinin Getirileri 

• Türkiye’de üretilmesi sebebi tüm Exagate yazılım ve 
donanımlarında stok, servis, teknik destek konularında bir tuş 
kadar yakın, 

• Özel yazılımsal entegrasyonlara çok kısa sürede cevap verebilme, 

• Sistem odalarında bulunan UPS, Klima gibi 3.parti cihazların 
yazılımları ile entegre olarak Exagate ara yüzlerinden online 
izlenebilmesi ve gerektiğinde müdahale edebilmesi, 

• Sistem odalarının enerji verilerinin detaylı izlenebilmesi. 

• Tüm Sistem Odaları istenildiği taktirde merkezi olarak izlenebilir, 
alarmlar alınıp, müdahale edilebilir olması. Periyodik alınacak 
raporlamalar ile oluşan arızalara verilen servislerin kaliteleri 
ölçülebilir ve senelik arıza ve servis maliyetleri raporlanabilir. 





Örnek Uygulama 1  
TV Verici İstasyon İzlenmesi 



Örnek Uygulama 1  
TV Verici İstasyon İzlenmesi 



Örnek Uygulama 2  
GSM Datacenter İzlenmesi 



Örnek Uygulama 3 
Banka Datacenter’ları İzlenmesi 

Türkiye İş Bankası A.Ş. ’ne ait İstanbul’da çeşitli lokasyonlarda konumlandırılmış 5 adet merkezi 
bilgi işlem odası SysGuard 6001 cihazları tarafından izlenmektedir. 

 



Örnek Uygulama 3 
Banka Datacenter’ları İzlenmesi 

Türkiye İş Bankası A.Ş. ’ne ait İstanbul’da çeşitli lokasyonlarda konumlandırılmış 5 adet merkezi 
bilgi işlem odası SysGuard 6001 cihazları tarafından izlenmektedir. 

 



Sistem Odası ve Datacenter İzleme Referanslarımızdan Bazıları 

• İstanbul’da bulunan tüm İş Bankası sistem odaları, 

• Vodafone Tuzla MTX binası, 2012 içerisinde Türkiye’deki diğer tüm Vodafone sistem odaları tek 
merkezden izlenip yönetilecektir, 

• Albaraka Türk Bankası sistem Odaları, 

• Türksat, Orman Bakanlığı ve Kıyı Emniyet sistem odaları, 

• Gümrük Müsteşarlığı sistem odaları, 

• Egm Ankara 5 adet sistem odası ve 

• Diğer bazı örnek sistem odası izleme referanslar: Deniz Kuvvetleri 43 nokta, Mars Entertainment 25 
nokta, Metronet A.Ş. 5 nokta, Teiaş 3 nokta , Doğan Telekom, Hilton,  D-Smart, Hürriyet, CMC Call 
Center, Kıbrıs’ın en önde gelen 2 bankası, Tüm Süzer Holding Şirketleri, Şişecam 2 Nokta , Anadolu 
Sigorta, Karsan 2 Nokta, ……  Exagate İzleme, Alarmlama ve Yönetim Sistemleri ile izlenmektedir. 

 

 

• 250 adet TRT verici istasyonu Exagate sistemleri tarafından izlenmektedir. Devam eden bu projede 
2012 Yılı toplamında 1100 ile 1250 adet bulması öngörülmektedir. 

• 21 adet İstanbul Büyükşehir Belediyesi Telsiz vericileri Exagate sistemleri tarafından izlenmektedir. 

• 100 adet Saudi Telecom Outdoor kabinetleri Exagate sistemleri tarafından izlenmektedir. Proje 
devamı 2011 senesinde 400 adet olarak öngörülmektedir 

 

Endüstriyel Uygulama Referanslarımızdan Bazıları 



emniyet  
EMNİYET 

GENEL  

MÜDÜRLÜĞÜ 

TURKEY 



emniyet  

TEKNİK HOLDİNG 

TÜRK DENİZ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

PENDİK 

ASKERİ 

TERSANE 



emniyet  

YEMEK  

SEPETİ 

KONYA 

NUMUNE 

HASTANESİ 




