
GÜVENLİK TUR KONTROL SAATİ SATIN ALIMI TEKNİK
ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1. Satın alınacak malzeme bütünlük arz ettiğinden; güvenlik tur okuyucusu; personel 
tanımlama kartı, kontrol noktası, kablosuz iletişim ünitesi. Bilgisayar bulunmayan yerlerden 
telefon hattı üzerinden veri ünitesi, İnternet / Intranet ağları üzerinden veri aktarım üniteleri ile 
birlikte teklif edilmelidir.
Her bir kalem için ayrı fiyat verilmek kaydıyla sistemin toplam bedeli belirtilecek ve 
değerlendirme bu bedele göre yapılacaktır.
2. Sistem bir bütün olmak koşuluyla 1.M addede belirtilen malzemelerin görevini yapacak 
değişik alternatif teklifte bulunulabilecektir.
3. Tur okuyucusu düşme veya darbe uyarılarını (Cihaza zarar vermek isteyen ve/ veya sabotaj 
yapmak isteyenlere karşı )günlük tur raporları içinde, DARBE ZAMANINI VE 
KULLANICI ADIYLA VERMELİDİR.
4. Güvenlik tur okuyucusu veri saklama kapasitesi en az 30.000 olmalıdır.
5. Tanımlanabilecek nokta sayısı sınırsız olmalıdır.
6. Çalışma voltajı 3,0 V DC olmalıdır.
7. Çalışma sıcaklığı -40 +70 derece olmalıdır.
8. Ağırlık Mac. 150 gr. olmalıdır. Cihazın dayanıklılığı açısından mono blok gövde olmalı. 
Ekran, dijital gösterge vs gibi eklentiler olmamalıdır.
9. Gövde tamamen su geçirmez, düşmelere (en az 5 metre )ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
10. Bataryalar şarj edilmeden en az 500.000 okuma yapmalıdır.
11. Şarj azaldığında sesli ve ışıklı olarak uyarı vermeli ve bu durumda en az 1000 okuma daha 
yapabilmelidir.
12. Kontrol noktası, bilgileri RF İD (temassız) teknolojisi ile alınmalıdır.
13. Okuma anında okundu bilgisi ses ve ışıkla uyarı vermelidir.
14. Saat ayarı PC tarafından yapılmalıdır.
15.Güvenlik tur okuyucusu hafızasından, geçmiş bilgiler tekrar alınabilmelidir.(B.sayar 
çökmelerine k a rş ı)
16. Cihaz okuma bilgilerini aktarım ünitesine kablosuz aktarabilmelidir.
17.Gerektiğinde merkeze uzak, PC olmayan ortamda çalışarak, okuma bilgilerini merkez 
bilgisayara PSTN (Konvansiyonel-Telefon hattı) şebeke, İnternet / intranet şebekeleri 
üzerinden aktarabilmelidir.
18.0kuyucunun bataryasının değiştirilmesi için özel aparatı olmalı, dışarıdan müdahale 
edilememelidir.
19. Kontrol noktası çalışma sıcaklığı -40 +80 olmalıdır.
20. Kontrol noktalan arasında kablo veya elektrik bağlantısı olmamalıdır.
21. Bilgisayar raporları; isteğe bağlı olarak genel rapor, Güvenlik görevlisi raporu. Kontrol 
noktası raporu, Okuyucu raporu olarak alınabilmelidir.
22. Güvenlik kontrol kalemi, güvenlik görevlisinin işe başlama zamanından itibaren her 
okuttuğu kontrol noktasını veya olay kartını tarih, saat, dakika ve saniye cinsinden rapora 
yazmalıdır.
23. Tur zamanı vb. hataların kontrolü raporda görülmelidir.
24. Vukuat kartları kullanım ve taşıma kolaylığı açısından tamamı tek bir cüzdan şeklinde 
hazırlanmış olmalıdır.
25.Ürünler EXPLOSION-PROOF (Kıvılcım Çıkartmazlık ) özelliğine sahip olmalıdır.
26.Sistemin yazılım, kurulum ve montajı firmaya aittir.
27.Hastane iç ve dış alanlarda toplam 40 noktaya monte edilip takılması.
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GÜVENLİK TUR KONTROL VE YAZILIM:
1. Güvenlik tur kontrol sistemi W indows tabanlı bilgisayar sistemi ile çalışır olmalıdır.
2. Tüm Windows sürümlerinde çalışmalıdır.
3. Veri tabanında saklanan okuma sayısı en az 300.000 olm alıdır
4. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar alınabilecek fıltrelemeler yapılabilmelidir.
5. Güvenlik personeli, tur veya kontrol noktası fıltrelemeleri ile detaylı raporlar 
alınabilmelidir.
6. PC ekranında görülen raporlar istenildiği zaman yazıcıdan çıktı olarak alınabilmeli ve 
EXCEL ortamında ayrıca saklanabilmelidir.
7. İstendiğinde raporları yazılım üzerinden elektronik posta (e-posta) olarak 
gönderebilmelidir.
8. Farklı tur ve devriye tanımlamaları yapılabilmeli, ayrıca güzergâh ve zamanlama kontrolü 
yapılabilmelidir.
9. Tur bilgileri, turun atılacağı alanın haritası yazılıma eklenerek düzenlenebilmelidir.
10. Yazılımın yeni bir sürümü çıkarıldığında alıcı yeni sürüm yazılımı satıcı firmanın internet 
sitesinden ücretsiz olarak indirebilmelidir.

GARANTİ SÜRESİ:
1. Tur kontrol sistemi (okuyucu ve içerisinde yer alan diğer üniteleri) teslim edildiği ünitece 
belirlenecek heyetçe kabulünün yapılıp olumlu raporun imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl 
(24 ay) süreyle garantili olmalıdır.
Garanti; sistemde yer alan tüm cihaz vs. malzemeleri kapsamalıdır.
Garanti kapsamında bulunan malzemelerin arızasında (darbe-düşürm e-sabotaj-kötü kullanım 
hariç) firmaya hiçbir ücret ödenmeyecektir.
2. Garanti süresi içerisinde; malzeme, tasarım, imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan her 
türlü arıza nedeniyle onarım ve parça değişiklikleri, buna bağlı her türlü nakliye, indirme- 
bindirme, sigorta vs. giderler ile işçilik ücretleri satıcı firmaya ait olacaktır.
3. Garanti süresi içerisinde sistemdeki herhangi bir malzemenin arızalanması halinde tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi firmaya arızalı ürünün geldiği tarihte 
başlayacaktır.
4. Garanti süresi içerisinde herhangi bir malzemenin aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması 
veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde firma ürünü bedelsiz olarak 
yenisiyle değiştirecektir.
5. Arıza durumunda, cihazın firmaya gönderilmesini takiben yol süresi hariç 48 saa t içinde 
teknik servis desteği verilecek, gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir.
6. Onarım gereken hallerde, hizmet verilemediğinde geçici bir okuyucu ile kullanıcı 
mağduriyeti giderilecektir.
7. Teklif edilen ürüne ait, kalite ve uygunluk belgeleri teklif ekinde verilmelidir.


