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Hakkımızda

raV müzöÇ riB namaZ reH
MOZ TEKNOLOJİ

2000 yılından bu güne tecrübe edinen
kadrosu ile sektörde yerini alan MOZ
TEKNOLOJİ 2017 yılında edindiği bilgi birikimi
ve deneyimi ile kuruldu. Moz Teknoloji,
Bilgisayar Tabanlı Zayıf Akım Sistemleri
konusunda uzmanlaşan kadrosuyla bir çok
hastane, fabrika, otel, otoyol vb. tesislerde
yaptığı işlerle sektörde yerini almıştır.
İzlediği çizgide uyguladığı işlerde, daima
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar
yapmıştır. En iyi markalarla uyguladığı
projelerde her zaman başarıyı hedeflemiştir.

MOZ TEKNOLOJİ, geçmiş tecrübeleri ile
anahtar teslimi projelerin, sorunsuz ve
zamanında teslimini sağlamakta olup,
konusunda tecrübeli, dinamik ve çalışkan
teknik kadrosuyla, müşteri odaklı çalışan,
sürdürülebilir bir başarıyla pazar payını
artırarak, geleceğin teknoloji projelerinde
söz sahibi, sektörünün tercih edilen bir
firması olmayı hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ
“Yüksek Teknoloji, Kusursuz Hizmet”

www.mozltd.com

Teknolojik yeniliklerin takibini yaparak, inovasyon
ilkesiyle hareketle, katma değeri yüksek
çözümler tasarlamak.

moc.dtlzom.www

Her Zaman Bir Çözüm Var

Büyük Veri
BÜYÜK VERİ

Sanal ortamda bulunan tüm bilgilerin doğru ve
güvenilir bir şekilde düzenlenerek kullanımına
sunulması.
Büyük Veri Sistemlerinin kullanım alanları:
Firmaların müşterileri, malzeme tedarikçileri,
şirket içerisindeki her türlü işlem ve ürünleri
ile ilgili veri toplamakta ve anlamlı raporlar
üretilmekte.
İlaç depolarında yüzbinlerce ilacın adını ve
tam olarak nerede bulunduklarını, herhangi bir
ilaca ulaşmak istediğimiz zaman yerini doğru
bir şekilde bulabilmemizi sağlayan sistemlerin
arkasında büyük veriler yatmaktadır.
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Data Center Hizmetleri
DATA CENTER HİZMETLERİ

Sunucu Barındırma •
Kiralık Sunucular •
Sanallaştırma Uygulamaları •
Firewall hizmetleri •
Yedekleme Hizmetleri •
Sistem Odası Kurulumu •
Data Center ürün belirleme ve mühendislik hizmetleri •

Büyük Veri ile hayal gücünüzü eş değer
tutabilirsiniz çünkü bu kadar büyük veri
kümeleri ile yapabileceğiniz her şey hayal
gücünüz ile sınırlıdır. Sadece ne yapmak,
neyi bilmek istediğinizi iyi planlamamız
gerekmektedir.

moc.dtlzom.www

CCTV Sistemleri
CCTV Sistemleri

MOZ, hızla artan güvenlik ihtiyacının
giderilmesini amaçlayarak yaptığı
uygulamalarında, işletmelerin veya
kurumların amacına yönelik yaptığı
çalışmalarla, müşterisinin görüntülü
güvenlik ihtiyacını karşılamayı amaçlamıştır.

Yangın Algılama Sistemleri
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın algılama sistemlerinin can ve mal
kaybını önlemede erken uyarı ve sorunsuz
uyarı sisteminin önemine istinaden, dünyada
yangın algılama sisteminde en üstün
markaların ürünlerini kullanarak, optimum
çözümler üretmekteyiz.

Her Zaman Bir Çözüm Var

IP Telefon Sistemleri
IP TELEFON SİSTEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP Telefon Sistemleri
Robot Operatör ve Sesli Posta Sistemi
Ses Kayıt Sistemi
Yönetilebilir Web Tabanlı Ücretlendirme ve
Raporlama Entegrasyonu
Network ve iletişim alt yapıları
Voip (Voice over IP) uygulamaları
IP Abone Uygulamaları
Akıllı Telefon Entegrasyonu
Call Center
Şantiyelere yönelik Kablosuz Santral ve
Haberleşme Uygulamaları
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Led Ekran Uygulamaları
LED EKRAN UYGULAMALARI

• Yüksek parlaklık ve daha fazla görünürlük
ile hem gündüz hem de gece diğer işaret
biçimlerinden daha etkilidir
• Çeşitli mesajlar ve grafikler göstermek mümkün
• Görüntü Programları herhangi bir zamanda
uzaktan güncellenebilir
• Sinyal Kablolarıyla uzaktan yönetebilmeyi
mümkün kılar
• Led ekranlar dış ve iç mekânlarda kurulabilen,
1 m2 den 1.000 m2 kadar her boyutta reklam,
tanıtım, skorbord vs. çok alanda uygulanabilir

Ulaşımda hız ve güvenlik, kolaylık ve
konfor vazgeçilmez unsurlar arasındadır.
Bir noktadan diğerine insan ve mal nakli
çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç
takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim
sistemleri şimdiden yaygın olarak kullanım
alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de
kolaylıkla anlaşılabileceği gibi
Akıllı Ulaşım Sistemleri teknoloji tabanlı
bir çok bileşenden meydana gelmektedir.
Taşıtlar, malzeme, kontrol sistemleri
algılayıcılar, kameralar, yazılımlar, bilgi
gösterim sistemleri bu bileşenlerden
bazılarını oluşturmaktadır.

moc.dtlzom.www

Her Zaman Bir Çözüm Var

Akıllı Ulaşım Sistemleri
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı yol
güvenliğini, yol kapasitesini, hareket
kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını
artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji
kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak, böylece birey ve kurumların
günümüzdeki ve gelecekteki verimliliğini
artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu
alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla
birlikte teknolojik altyapıyı oluşturan
fiziksel ve yazılımsal donanımlardan oluşan
sistem aktörlerinin de birbirleri ile uyumlu
bir şekilde çalışmaları sistemin devamlılığı
açısından ön şart olarak kabul edilmektedir.
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Akıllı Ulaşım Sistemleri
Geleceğin Şehirleri Teknoloji Odaklı
Modern Çözümlerle Kuruluyor

Güvenlik sistemleri denince akla ilk
gelen MOZ; Kapalı devre görüntü ve
kayıt sistemleri, çeşitli sayıda kameralar
kullanılarak belirli bir bölgenin
gözetlenebilmesi, elde edilen görüntülerin
kayıt altına alınması ve video ekranlarında
görüntülenmesine olanak sağlayan son
teknolojik sistemlere sahiptir.
Günümüzde güvenliğin daha fazla
önem kazanması ile birlikte, sistemin
kurulumundaki yeni gelişmeler; bu sistemleri
çok çeşitli yaşam alanlarına dahil etmiştir.

Ulaşımda hız, güvenlik, kolaylık ve konfor
vazgeçilmez unsurlar arasındadır. Bir
noktadan diğerine insan ve mal nakli
çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç
takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim
sistemleri şimdiden yaygın olarak kullanım
alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de
kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Akıllı
Ulaşım Sistemleri teknoloji tabanlı bir çok
bileşenden meydana gelmektedir. Taşıtlar,
malzeme, kontrol sistemleri algılayıcılar,
kameralar, yazılımlar, bilgi gösterim
sistemleri bu bileşenlerden bazılarını
oluşturmaktadır.
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Network ve
Altyapı Çözümleri
NETWORK ve ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ
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Network ve
Altyapı Çözümleri

•
•
•
•

Projelendirme hizmetleri
Teknolojik alt yapı uygulamaları
Akıllı binalar
İhtiyaca yönelik aktif cihaz (switch, router,
firewall vb.) uygulamaları
• Cat6, Cat7, Fiber Optik SM, Fiber Optik MM,
kablo sonlandırma ve OTDR test hizmetleri
• Ürün belirleme ve mühendislik hizmetleri

moc.dtlzom.www

Her Zaman Bir Çözüm Var

Network ve
Altyapı Çözümleri

Seslendirme Sistemleri
SESLENDİRME SİSTEMLERİ

Oteller, rezidanslar, havalimanları,
hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş
merkezleri, iş merkezleri, endüstriyel
tesisler gibi binalarınızda, acil durumlarda,
sesli tahliye, acil anons ve müzik yayın
amaçlı olarak konferans salonları, gösteri
merkezleri, stadyumlar için gösteri amaçlı
kullanılırlar.
MOZ Teknoloji olarak bu alanda ağ
ses sistemleri teknolojirini de uygulayarak
sektördeki yenilikleri takip ettiğimizi
kanıtladık.

Her Zaman Bir Çözüm Var

IP Tabanlı Hastane
Çağrı Sistemleri
IP TABANLI HASTANE ÇAĞRI
SİSTEMLERİ

• IP Tabanlı Hastane Çağrı Sistemleri
• Hemşire Çağrı Sistemleri
• Mavi Kod Sistemi
• Pembe Kod Sistemi
• Konsültan Doktor Çağrı Sistemi
• Oda Kontrol Paneli
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IP Tabanlı Hastane
Çağrı Sistemleri
IP TABANLI HASTANE ÇAĞRI
SİSTEMLERİ
Hasta WC Banyo Çağrı Ünitesi •
Hemşire Çağrı Paneli •
Personel Akıllı Kart •
Acil Servis Çağrı Paneli •
Hastane Çağrı Santral Sunucuları •

• Kapı Üstü Uyarı Lambası

Hastane Çağrı Sistemleri Projelendirme ve Dizayn •

• Hasta Yatak Başı Ünitesi

IP Tabanlı Hastane Sistemleri •

• Hasta El Seti Çağrı Ünitesi

Ulaşımda hız ve güvenlik, kolaylık ve
konfor vazgeçilmez unsurlar arasındadır.
Bir noktadan diğerine insan ve mal nakli
çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç
takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim
sistemleri şimdiden yaygın olarak kullanım
alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de
kolaylıkla anlaşılabileceği gibi
Akıllı Ulaşım Sistemleri teknoloji tabanlı
bir çok bileşenden meydana gelmektedir.
Taşıtlar, malzeme, kontrol sistemleri
algılayıcılar, kameralar, yazılımlar, bilgi
gösterim sistemleri bu bileşenlerden
bazılarını oluşturmaktadır.
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Siber Güvenlik
Danışmanlığı
SİBER GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Yaşam İçin Teknolojik Çözümler

Dijital Teknoloji Analitiğinin bir avantaj sağladığı
gittikçe dijitalleşmeyi arttıran dünyada
rekabet etmek için teknoloji yeteneklerinizi
modernleştirmek bir gereklilikten daha fazlasıdır;
işletim modelinizin ve maliyetlerinizin bu
önceliklere yapılandırmanız herkesin doğru işi
yaptığından emin olmanıza yardımcı olur.
Siber Güvenlik, kurumlardaki bilgi ile etkileşimi
olan(uygulama, system, network vb.) varlıkların
güvenliğinin sağlanmasını kapsar.
Kötü amaçlı kişilere, programlara, kurumlara
karşı bilgi güvenliğinizi analiz ederek alanında
uzman mühendislerimizle kötü amaçlı unsurlara
karşı önlemlerimizi alıyoruz.

“Yüksek Teknoloji, Kusursuz Hizmet”
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