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Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin kullanım oranı, elektronikten perakende, lojistik ve hatta 

sağlığa kadar tüm sektör ve endüstrilerde artıyor. Kuruluşlar; daha verimli bir şekilde çalışmak, 

daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak, içgörüler toplamak ve iş performansını hızlandıracak 

karar alma mekanizmalarını iyileştirmek için IoT teknolojisinden yararlanıyor. Bununla birlikte, 

işletme açısından kritik IoT destekli cihazların bakım maliyetleri ve kesinti süreleri, işletmelerin 

operasyonlarında görünürlük, kârlılık ve verimlilik kaybı yaşamasına neden olabilir ve hatta bu 

nedenle insanların hayatları riske girebilir. 

SOTI Connect sayesinde kuruluşlar, farklı model ve sayıdaki IoT destekli cihazlarını verimli bir 

şekilde yönetirken aynı zamanda bu cihazların toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürebilir.



SOTI CONNECT İŞLETMENİZ İÇİN NELER YAPABİLİR?
İŞLETMENİZ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYAN IoT TEKNOLOJİLERİNİ YÖNETiN
SOTI Connect, cihaz kesinti sürelerini ve hizmet kesintilerini azaltan uzaktan destek özellikleriyle 
temel IoT yönetimi sorunlarını ele alır.

• Uzaktan destek özellikleri, IoT uç noktalarına anında erişim sağlar ve şirketlerin, sorunları 
anında gidermelerine olanak tanır

• Veri temelli mimari, yazılım güncellemesi veya kod yazmaya gerek olmadan yeni IoT 
destekli cihazlar için destek sunar

• Otomasyon kuralları, cihazda önceden belirlenen koşullar sağlandığında otomatik olarak 
bildirim ve eylemler oluşturarak IoT çözümlerinin kesinti süresini büyük ölçüde azaltır

IoT YÖNETİMİ ARTIK DAHA KOLAY
SOTI  Connect,  bir  kuruluştaki  IoT  cihazları  için  eksiksiz  yaşam  döngüsü  yönetimi  
sağlayan,  işletmelere  yönelik  bir  IoT  çözümüdür.  Esnek,  veri  odaklı  mimarisi,  yeni  
IoT destekli cihazların hızlıca desteklenip yönetilmesini sağlayarak IoT girişimlerinin 
kullanıma alınma süresini kısaltır. SOTI Connect sayesinde eksiksiz görünürlük ile IoT 
çözümlerinizi hızla kullanıma alın ve IoT cihazlarının çalışma süresini arttırın.



FARKLI IoT CİHAZ TÜRLERİNİ VE PROTOKOLLERİNİ YÖNETİN
SOTI Connect, bir kuruluşun teknoloji altyapısı bünyesindeki tüm IoT cihazlarının merkezi  
ve üreticiden bağımsız olarak yönetebilmesini sağlar.

• İletişim protokolünden bağımsız olarak IoT cihazlarını yönetin ve işletmenize en uygun  
IoT çözümlerini seçin

• Birden fazla cihaz yönetimi çözümünü tek bir platformda birleştirerek altyapı ve eğitim 
gereksinimlerini azaltın, kuruluşunuzun mobilitesini ve IoT girişimlerini yönetin

• Cihaz iletişimlerini, ayarları ve eylemleri anında ve uzaktan yapılandırarak bakım ve kaynak 
maliyetlerini azaltın

ENDÜSTRİYEL VE MOBİL YAZICILARI VE SENSÖRLERİ DESTEKLEYİN
SOTI Connect, yaygın kurumsal faaliyetler genelinde kullanılan endüstriyel ve mobil yazıcılar 
ve sensörleri yönetirken karşılaşılan zorlukları doğrudan ele alır. Kesinti sürelerini ve hizmet 
kesintilerini azaltan ve cihaz verilerinin otomatik olarak toplanmasını kolaylaştıran uzaktan 
destek özellikleri sayesinde kuruluşlar; merkezi, üreticiden bağımsız ve entegre bir çözümle 
bu cihazları etkili bir şekilde yönetebilir.

IoT CİHAZLARINIZI HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIMA ALIN 
SOTI Connect, işletmeniz açısından kritik IoT çözümlerinin kesinti süresini azaltır ve yeni IoT 
cihazlarının dağıtım süresini ve güvenliğini iyileştirir.

• Uzaktan firmware güncellemeleriyle cihazların güvenliğini sağlamlaştırın, ürün geliştirmeleri 
ve hata düzeltmeleri ile cihazların güncelliğini koruyun, şirket kaynaklarına güvenli erişim 
sağlayın ve şirket dışı tarafların cihazlara yetkisiz erişimini önlemek için güvenlik duvarı gibi 
güvenlik ayarları yapılandırın

• Yeni IoT cihazlarına hızla destek sağlayın ve IoT çözümlerinin pazara sunulma süresini 
kısaltarak BT yöneticilerinin yeni cihazları kolayca kullanıma hazırlamasını sağlayın

• SOTI Connect, cihazların sağlık durumunu izleyerek cihazla ilgili sorunlar olduğunda bunu 
BT yöneticilerine otomatik olarak bildirebilir ve genellikle önceden yapılandırılmış eylemler 
gerçekleştirerek sorunu otomatik olarak düzeltebilir



SOTI ONE İŞ MOBİLİTENİZİ SADELEŞTİRİR
SOTI ONE Platform, iş açısından kritik mobilite ve IoT ile ilgili maliyeti, karmaşıklığı ve kesinti 

süresini azaltmak için tasarlanmış entegre bir çözüm paketidir. Devrim niteliğinde altı ayrı 

üründen oluşan SOTI ONE Platform, işletmelerin işlevsel siloları kaldırmasına, kesinti sürelerinden 

kurtulmasına, tüm mobil ve IoT cihazlarını tek bir yerden yönetmesine ve eyleme dönüştürülebilir 

görüşler sunmasına yardımcı olur. SOTI ONE Platform, her şey bağlıyken mobil ve IoT iş 

operasyonlarını daha basit, daha akıllı ve daha güvenilir hale getirir.

Daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirerek sadeleştirdiği iş mobilitesi ve IoT çözümleriyle 
SOTI, sektörde kendini kanıtlamış, yenilikçi bir lider pozisyonundadır. SOTI, dünyanın dört bir yanındaki 
işletmelerin mobilite alanında yeni olasılıklar keşfetmesine yardımcı oluyor.
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DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN:

Bir SOTI satış temsilcisiyle iletişime geçin: sales@soti.net  
veya soti.com.tr/connect adresini ziyaret edin


