
www.tproje.com  inform@tproje.com 

Webmanager izleme ve yönetim yazılımı;  
Veri merkezleri, sistem odaları, teknik odalar, baz   
istasyonları, arşiv odaları, soğuk zincir, aşı dolapları, 
ilaç ve gıda depoları ve değerli tüm ortamlarınız için 
ihtiyaç duyabileceğiniz başta TSENS ve MEDICASENS 
ortam denetleme modülleri olmak üzere, network (IP) 
kameralar ile hareket algılama ve fotoğraf kaydı     
yapmak, ağ ara yüzlü aktif cihazlardan, hassas kontrol-
lü klima sistemlerinden, kesintisiz güç kaynaklarından, 
enerji analizörlerinden, jeneratör ve kartlı geçiş sistem-
lerinden veri toplamak verileri değerlendirerek alarmlar 
oluşturmak, oluşan alarmları sorumlularına ulaştırmak, 
ortam hakkında istatistiksel bilgi toplamak ve bu     
bilgileri kullanıcılara merkezi olarak web ara yüzüyle 
sunmak için tasarlanmış bir uygulamadır. 
 
Uygulama, Windows işletim sistemleri altında çalışabi-
lecek şekilde Java J2EE teknolojileri ve MVC tasarım 
kalıpları kullanılarak geliştirilmiş ve açık kaynak kod 
mimarilerinden faydalanılmıştır. Mimarisi, gelişen    
teknolojiler ve müşterilerimizin ihtiyaçları paralelinde 
sürekli geliştirilmektedir.  
Farklı ya da aynı lokasyonlarda bulunan ortam        
denetleme   modüleri, network kameralar, ağ ara yüzlü 
aktif cihazlar, kesintisiz güç kaynakları, hassas kontrol-
lü klima sistemleri, enerji analizörleri, jeneratörler,  
biyometrik, parmak izi ve kartlı geçiş sistemlerinin  
tamamının merkezi bir konsoldan izlenmesi ve yöneti-
mi sağlanabilmektedir. 

Webmanager merkezi izleme ve yönetim       
yazılımı ile neler yapabilirsiniz; 

 Sayısal, görsel ve yerleşimsel (harita) durum     
ekranları ile ortamlarınızı anlık olarak izleyebilirsiniz. 

 Ortamlarınızın tüm fiziksel verilerinize ayrı ayrı ya 
da tamamı için bir alarm kuralı oluşturup, kural  
dışına çıkan ortamlarınız için e-posta, SMS ve/veya 
telefonlara çağrı atma ile anında bilgilendirme    
alabilir, birden fazla kişiye (sınırsız) e-posta, SMS 
gönderebilir ve telefonlara arama yaptırabilirsiniz. 

 Ortam verilerini istenilen sıklıkta kurumunuz     
bünyesinde bulunan veri tabanında sınırsız olarak 
saklayabilir, veri tabanı ve izleme yazılım için hiçbir 
zaman ayrıca bir lisans bedeli ödemezsiniz. 

 Excel, PDF, grafik olarak olay ve veri raporlama 
alabilir, oluşan tüm alarmların çağrı kaydına      
alınması ve kayıtların otomatik yönetimi            
sağlayabilirsiniz. 

 Kullanıcılar ayrı ayrı yetkilendirebilir ve sınırsız   
sayıda kullanıcı ekleyebilir, yazılıma giriş yapmadan 
dahi olay raporlarını ve istatistiksel raporları      
otomatik olarak e-posta ile gönderilmesini sağlaya-
bilirsiniz. 

 Çoklu dil desteği ile yazılıma erişim sağlayabilirsiniz 
(Türkçe, İngilizce, Rusça, Türkmence). 

Ortam Denetleme Ve İzleme  
 Sıcaklık 
 Nem 
 Yoğuşma 
 Hava Kalitesi, Yangın-Duman 
 Hava Akışı 
 Oda Kapısı Kontrol 
 Çok Noktadan Su Basması 
 Elektrik Kesintisi 
 Voltaj ve Frekans 
 Toprak-Nötr Voltajı 
 Klima Kontrol ve Eş Yaşlandırma 

3. Parti Sistem Entegrasyonları 
 IP PDU’lar 
 Kesintisiz Güç kaynakları - UPS 
 Hassas Kontrollü klimalar 
 Enerji Analizörleri 
 Jeneratörler 
 Ağ ara yüzlü aktif cihazlar 
 Switch, Sunucu, Firewall vb. 

Güvenlik Yönetimi ve İzleme 
 IP Kamera 
 Hareket Algılama 
 Kabin Kapı Kontrolü 
 Biyometrik Sistemler 
 Parmak İzi ve Kartlı Geçiş Sistemleri 
 Yangın Paneli ile Haberleşme 
 GSM/GPRS SMS terminal 

Mobil Uygulamalar 
 Android ile izleme ve alarm bildirimi 
 IOS ile izleme ve alarm bildirimi 



Merkezi İzleme ve Yöne m Yazılımı 

 Beş Farklı yetkide ve hiyerarşiye uygun yapıda  kullanıcı 
tanımlanabilir. 

 Çoklu dil desteği sayesi ile kullanıcının seçtiği dile göre 
izleme yapılır ve yazılım kullanılır. 

 Şifre koruma, captcha ve IP filtrelemeye sahiptir. 
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Kullanıcı Yetki ve Güvenlik 

Veriler ve Raporlar 
 Veriler PostgreSQL veri tabanında tutulmaktadır. 

 Hazır filtreler ile CSV, EXCEL, PDF veya  grafik raporlar 
oluşturabilir ve seçilebilir örnekleme aralıkları ile alınabilir. 

 Otomatik raporlama sistemi ile günlük, haftalık ve aylık 
olarak kullanıcı bazında sisteme giriş yapılmadan düzenli 
olarak e-posta ile otomatik raporlar gönderilebilir. 

 Sistemin çalışma test mesajları günlük veya haftalık    
seçimli olarak e-posta ve sms ile gönderimi sağlanabilir. 

 Durağan ve dinamik grafik raporları oluşturulabilir. 

İzleme Ekranları 

Alarmlar 
 Uyarı ve alarm kuralları ilgili cihaza ya da lokasyona 

istenildiği gibi atanabilir.  

 Kurallara farklı eşik değerleri ve alarm oluşturma      
süreleri  tanımlanabilir.    

 Periyodik olarak olay hatırlama ile ayarlanan zaman 
ayarı ile periyodik olarak alarm gönderimi sağlanabilir. 

 Sms ile uyarı ve alarm gönderimi için saat limitleri     
belirlenebilir (mesai içi, dışı, hafta  sonu gibi). 

 Alarmlar ve raporlar kullanıcının ana dilinde (Türkçe, 
İngilizce, Rusça ve Türkmence) üretilir ve gönderilir. 
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