Uzman, güvenilir ve sorumluluk sahibi ortak
ESB ekibimiz, teknik uzmanlardan ve proje yöneticilerinden
oluşur. Bu kişiler sektör standartlarını takip eder, büyük
projeleri anlar ve bunları yönetirken yaygın yöntemleri nasıl
kullanacaklarını bilir. Bosch, proje yaşam döngüsü boyunca
uyumluluğu garanti eder ve şu Etik Kurallar ile Mesleki Kurallara
uyar: dürüstlük, sorumluluk, saygı ve adalet.
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Her yerde, her zaman, her konumda: ESB, karmaşık projelerin
zorluklarıyla başa çıkabilir. Sistem entegratörlerini tek bir temas
noktasıyla destekleriz. ESB, kapsamlı ayrıntılar ve referanslar
bakımından dünya çapında kendini defalarca kanıtlamıştır;
bizimle iletişime geçmeniz veya boschsecurity.com adresini
ziyaret etmeniz yeterlidir.
Tüm sektörler için
▶	Dünyadaki en yüksek yolcu trafiğine sahip bazı havaalanları
▶	Yüzlerce istasyonu bulunan metrolar
▶	Spor arenaları ve stadyumlar
▶	Dünyadaki en yüksek binaların bazıları
Yüksek düzeyde karmaşıklık için
▶	Bir günde milyonlarca ziyaretçiyle başa çıkma
▶	Birkaç milyon EUR'luk yatırımları ele alma
▶	Tek bir projede 10.000'den fazla sensörle 100'den fazla
sahayı kapsama
▶	En yüksek yedekli çalışmayı garanti etme
Küresel erişim
▶	Tüm kıtalarda gerçekleştirilen projeler

Engineered Solution Business
boschsecurity.com

Kalite ve Yenilik Geleneği
125 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı kalite ve güvenlik
ile birlikte anılmaktadır. Bosch, en yüksek düzeyde
hizmet ve destek ile yenilikçi teknolojiler alanında
tercih edilen dünya çapında bir markadır.

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018
Değişiklik hakkı saklıdır | Almanya'da basılmıştır
MS-GB-tr-01_F01U561040_01

Güvenlik projelerinize yönelik
profesyonel hizmetler

Engineered Solution Business
Bosch'un Engineered Solution Business'ı (ESB)
güvenlik sistemlerinin planlama, tasarım, kurulum
ve faaliyete alınmasında yardımcı olur. Dünya
genelindeki son kullanıcıların ihtiyaçları için
en iyi güvenlik sistemlerini almalarına yardımcı
olmak amacıyla sistem entegratörlerimizle
ve sistem entegratörlerimiz aracılığıyla çalışıyoruz.

ESB ekibi

Ortaklar:
Sistem entegratörleri

Son müşteri

Avantajlarınız
Bu tesislerin büyüklüğü, karmaşıklık düzeyi ve yüksek ziyaretçi
hacimleri dikkate alındığında, bu, açıkça güvenlik sistemleri
pazarının en zorlayıcı sektörüdür. Bu sistemlerin yatırım maliyetleri
milyonlarca ABD doları veya Euro olabilir, bu sistemler binlerce
kamera ve başka cihaz içerebilir ve milyonlarca kişiyi koruyabilir.

Neden Engineered Solutions?
Güvenlik sistemleri teknik zorluklar ve yüksek özelleştirme

Tüm proje aşamaları boyunca destek

talepleriyle hiç olmadığı kadar karmaşık durumdadır. Genellikle

Ortaklarımızı tüm proje aşamaları boyunca destekleriz. Öncelikle

kapı kontrolü, ısıtma, otopark asansörler/yürüyen merdivenlere ait

son kullanıcının ihtiyaçlarını ve proje tasarımını ayrıntılı bir

yönetim sistemleri gibi diğer tesis yönetim sistemlerine entegre

şekilde, derinlemesine anlarız. Bu, işletme gereksinimleri,

edilmeleri gerekir. Yatırımlar (ve riskler) yüksektir, bu nedenle

sistem teknik özellikleri, donanım özelleştirme ve özel yazılım

müşteriler Bosch'un sunabileceği güvenilirlik, sorumluluk ve uzmanlık

özelliklerini kapsar. Sonra Bosch donanımlar/yazılımlar ile

konusunda ısrarcıdır. Ortaklarımızın lojistik, yazılım hatta donanım

üçüncü taraf bileşenler dahil olmak üzere olası özelleştirme

değişiklikleri konusunda yardıma ihtiyaçları olursa tek bir ESB temas

olanaklarını gözden geçiririz. Kurulum sırasında sistem

noktası aracılığıyla Bosch'un tüm bilgi birikimine erişebilirler.

entegratörlerini hem sahada hem de saha dışında destekleriz.
Son olarak, faaliyete almayı destekler ve ardından bakım ile
önleyici bakımı yapan operasyon ekiplerine devrederiz. ESB'nin

Engineered Solution Business hangi sektörlerde faaliyet
gösteriyor?
Havaalanları

Eğlence

Ana pazarımız sürekli olarak veya zaman zaman çok sayıda
kişiye ev sahipliği yapan şunlar gibi tesislere yönelik güvenlik
sistemleridir: havaalanları, tren istasyonları, stadyumlar, arenalar,

ücretleri sunulan ve üzerinde anlaşılan hizmetleri temel alır.
Üstün, kapsamlı portföy
Bosch, eksiksiz bir video gözetim, hırsız alarmı ve yangın
algılama, giriş kontrolü, genel anons, tahliye sistemleri

Ticari binalar

Demiryolları ve metrolar

Islahevleri ve cezaevleri

Eğitim

Enerji ve Kamu Hizmetleri

Devlet binaları

ve yönetim yazılımı portföyü sunan birkaç güvenlik sistemi
üreticisinden biridir.

konser salonları, müzeler, oteller, alışveriş merkezleri, üniversiteler,
endüstriyel tesisler ve ofis binaları. Bu tesislerde yangın, saldırılar
ve terörizme karşı koruma gereklidir. Buralarda zaman zaman
içerideki kişilerin nerede olduğunu izlemek ve acil bir durumda
tahliyelerini yönetmek gerekebilir.

Ürünler

Çözüm tasarımı

Son kullanıcı zorluğu

SI tarafından kurulum

Ürünü özelleştirme

Devir ve işletme

Faaliyete alma

