
İçinde neler 
olduğunu 

keşfedin!



2

SIPOS Aktorik GmbH, henüz 1999 yılından bu yana bağımsız bir şirket olarak piyasada varlığını sür-

dürmesine rağmen, geriye dönük bakıldığında 100 yılı aş-

kın bir deneyime sahiptir. Kökleri, SIEMENS AG’nin “Elekt-

rikli Kontrol Aktüatörleri” bölümüne uzanmaktadır. Kalite, 

ürün performansı ve  müşteri odaklı faaliyet şirketin sürekli 

büyümesini sağlamıştır – 1999 yılında 40 kişi olan çalışan 

sayısı, 2012 yılında 90 kişiye ulaşmıştır. SIPOS, yılda 12.000 

adetlik üretim kapasitesiyle, devir sayısı değiştirilebilen 

kontrol aktüatörleri üreticisi olarak pazar liderleri arasında 

yer almaktadır.

Büyük deneyime sahip 
genç bir şirket

Yenilikçi olabilmenin önemli
bir şartı da deneyimdir

Deneyimli personel: Çalışanlar - en değerli varlık

Çalışanlar, bir işletmenin en değerli varlığıdır. Bu prensip, özellikle personel gelişimimiz 

için geçerlidir. Prensibin amacı, organizasyonumuzun tüm düzeylerinde kalıcı bir dönü-

şüm süreci yürütmektir. Buradaki değişim, hiçbir suretle işletmeye özgü bir amaç değil, ak-

sine, gelecekteki eğilimleri önceden kestirmek ve müşterilerimiz için değerler ve avantaj-

lar yaratmak için bir ön koşuldur.

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl

der Produktmerkmale. Kunden-

orientierung ist für uns seit jeher

individuell – so individuell wie es

unsere Kunden sind. Und doch

sind es Grundsätze, die eine gute

Kundenorientierung überhaupt

e r s t e r m ö g l i c h e n . D i e s e

Grundsätze jeden Tag aufs Neue

zu leben ist die Herausforderung.

Wir nehmen sie an – damit unser

Kunde König bleibt.

Unsere Grundsätze:

�

�

�

�

�

�

Höchste Produktqualität

Bedarfsgerechte Lösungen

Einhaltung von Versprechen

Absolute Termintreue

Zielgerichtete Informationen

Umgehende Angebotserstellung

SIPOS

1897 1999

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut

2012

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen

unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist

dabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends

vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.

Ein junges Unternehmen

mit viel Erfahrung
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Elektrikli kontrol aktüatörlerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve yapımında deneyim.

SIEMENS “Elektrikli kontrol  
aktüatörleri” Bölümü

40 çalışan 90 çalışan
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Faaliyetlerimizin odak noktasında, ürünlerimize, servis  
hizmetlerimize ve çalışma yöntemimize yönelik talepleriyle  
müşteriler bulunmaktadır

Müşteri odaklı
Başarımızı müşteri memnuniyeti belirler

Herkes “Müşteri Kraldır!” diyor. Biz de aynı şeyi söylü-

yoruz. Ancak biz, müşteri odaklı olmayı 

ürün özelliklerinin sayısına indirgemiyoruz. 

Müşteri odaklılık, çok eskiden beri bizim 

için özel bir konudur - tıpkı müşterilerimi-

zin de özel olduğu gibi. Ve yine müşteri 

odaklı kalmamızı sağlayan temel ilkeleri-

miz bulunmaktadır. Görevimiz, bu ilkeleri 

her gün yeniden hayata geçirmektir. Müş-

terilerimizin kral olarak kalması için, bu ilke-

leri kabul ediyoruz.

Müşteri sayısının çokluğundan bahsetmek mümkün –  
bizim için önemli olan sizlerin memnuniyetidir!

Temel ilkelerimiz:

■ En yüksek ürün kalitesi
■ İhtiyaca uygun çözümler
■ Verilerin sözlerin yerine getirilmesi
■ Belirlenen tarihlere mutlak uyulması
■ Hedefe yönelik bilgiler
■ Kısa süre içerisinde teklif hazırlama

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Elektrikli kontrol aktüatörlerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve yapımında deneyim.
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Müşterilerimizin beklentileri, istekleri ve dilekleri, bütün 
faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin temelidir

Standart ürünlerin satıcısı yerine, 
sorun çözücü ve hizmet sağlayıcı

SIPOS, müşterilerin sorunlarına yönelik tavsiyelerde 

bulunmakta ve çözümler sunmakta olup, 

bunun “yanı sıra” onlara en uygun kontrol 

aktüatörlerini satmaktadır. Müşterilerden 

gelen her istek, bir görev kabul edilir. Amaç, 

her türlü ihtiyaç için en etkin çözümün sağ-

lanmasıdır. Ürünlerin sahip olduğu çok çe-

şitli akıllı fonksiyonların yeni talepleri opti-

mum şekilde karşılayamaması durumunda, 

SIPOS çalışanları - yeni tesislerde olduğu 

kadar, donanım iyileştirmesi yapılan ya da 

tadil edilen tesislerde de optimum perfor-

mans için - en uygun çözümü kısa süre içe-

risinde bulacak ve geliştirecek bilgiye ve 

know-how’a sahiptirler. 

Kontrol sisteminden, kontrol kaynağının 
(LOKAL veya UZAK) seçilmesine örnek

Problemlöser und Dienstleister

statt Verkäufer von Standardprodukten

Vorstellungen, Wünsche und Anliegen unserer Kunden sind

die Basis für alle unsere Aktivitäten und Leistungen

SIPOS berät Kunden und liefert Lösungen,

welche auf die Probleme der

Kunden zugeschnitten sind und

„nebenbei“ die passenden

Stellantriebe. Jeder Kundenwunsch

wird als Herausforderung ange-

nommen. Für jeden Bedarf die

wirkungsvollste Lösung zu liefern ist

das Ziel. Sollten die

intelligenten Funktionen der

Produkte neue Anforderungen

verkauft

vielfältigen

Individuell und praxistauglich

Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben

Anspruchsvolle Aufgaben

erfordern außergewöhnliche Lösungen

Beispiele aus der Praxis

Individuelle Lösungen – ein Praxisbeispiel:

Zwei Stellantriebe heben und senken im Gleichlauf die Brücke.

nicht optimal abdecken, so haben die

SIPOS-Mitarbeiter das Wissen und Know-

how, die passende Lösung kurzfristig zu

finden und zu entwickeln – für eine

optimale Leistung bei Neuanlagen

ebenso wie bei Nachrüstungen oder

Umbauten.

Software-Lösungen:

Anpassen der Antriebsfunktionen an besondere Aufgaben und Erfordernisse

vor Ort: Ob bei der Parametrierung der variablen Geschwindigkeit bei einer

Stand-alone-Lösung zur Vermeidung von Wasserschlägen oder der

Einbindung vieler Antriebe in das komplexe Umfeld eines Kraftwerks mit

modernster BUS-Kommunikation zur Leitstelle.

Individuelle Ausführung „Erdeinbau“:

Einsatz der Antriebe in üblichen

Kanalschächten oder direkt in der

Erde ohne besondere örtliche

Umbauten wie Schächte oder

Tunnel.

Solarbetrieb:

Für den Einsatz auch in entlegenen Gegenden. Wir berechnen und liefern

die erforderlichen Komponenten wie Solarmodule und Batterien in Ab-

hängigkeit der Sonnenstunden und der zu erfüllenden Stellantriebsaufgabe.

„Elektronische Welle“:

Parallelbetrieb von mehreren Antrieben ohne räumliche Begrenzung.
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

Endlagenbereich

x1 x2 x3 x4

S t e l l w e g

Beispiel für die Sonderfunktion Zyklusbetrieb

Testbetrieb
Schaltsp Ruecks

Testbetrieb ZU
Ein: . . . .

Testbetrieb ZU
Pause: . . . .

Testbetrieb AUF
Ein: . . . .

Testbetrieb AUS
Pause: . . . .

Dauer

einstellbar

von 0 bis

6553 s

Zykluszähler

zurücksetzen
1

0

1

0

Çevrimli işletim özel 
fonksiyonuna örnek

İşletim sırasında  
değiştirilebilen  
devir sayısına örnek

Özel fonksiyon: Devir sayısı değişimi

Özel fonksiyon: Çevrimli işletim

Devir sayısı [dev./dk.]

Son konum aralığı

Bir çevrimin 
akışı

KAPATMA  
yönünde çalışma

Ara

AÇMA yönünde ça-
lışma

Ara

Çevrim sayacı

Muhtemel 
ayar

İşletime alma menü- 
sünde ayarlanabilir

Özel fonksiyon: Uzaktan işletim modunda kontrol 
kaynağının seçilmesi

Ko
nt

ro
l s

is
te

m
i

Kontrol programı

LOKAL/UZAK geçişi

Veriler
LOKAL 

UZAK
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Zorlu görevler, 
sıra dışı çözümler gerektirir

Müşteriye özgü ve kullanışlı
Çok farklı görevler için çözümler

Standart ürünlerin satıcısı yerine, 
sorun çözücü ve hizmet sağlayıcı

Müşteriye özgü çözümler - Uygulamadan bir örnek:
İki adet kontrol aktüatörü, senkron çalışarak köprüyü kaldırıyor ve indiriyor.

Uygulamadan örnekler

Yazılım çözümleri:

Aktüatör fonksiyonlarının kullanım yerindeki özel görev-

lere ve gerekliliklere uyarlanması: Su koçlarını önlemek 

amacıyla bağımsız bir çözümdeki değişken hızın prog-

ramlanmasında ya da bir enerji santralinin karmaşık orta-

mında bulunan çok sayıdaki aktüatörün en modern BUS 

iletişimi ile kontrol sistemine bağlanmasında.

Müşteriye özgü tasarım „yeraltı kurulumu“:

Şaftlar ya da tüneller gibi lokal bazı özel tadilatlara gerek 

olmaksızın, aktüatörlerin sıradan kanal şaftlarında ya da 

doğrudan yerin altında kullanılması. Bu sırada elektronik 

ünite, yer üstünde kalacak ve bu sayede her zaman ulaşı-

labilecek şekilde, ayrı olarak bir kontrol kabini içerisine 

monte edilebilir.

Güneş enerjisiyle işletim:

Uzak mıntıkalarda da kullanım için. Güneş alma süresine ve kontrol aktüatörünün yerine 

getirmesi gereken görevlere bağlı olarak, güneş enerjisi modülleri ve bataryalar gibi ge-

rekli bileşenleri hesaplamakta ve tedarik etmekteyiz.

„Elektronik dalga“:

Birden fazla aktüatörün mekansal sınırlama olmaksızın paralel işletimi.
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Teknolojinin ulaştığı noktayı biçimlendiriyoruz - 
Müşterilerimizin hizmetinde yenilikçilik

SIPOS 5 Flash kontrol aktüatörlerinin 
benzersizliği

venliğini büyük ölçüde artıracak şekilde, 

gerilim dalgalanmaları tork üzerine etki et-

memektedir. Üzerinde düşünülerek hazır-

lanmış aktüatör elektronik ünitesi, aşınma-

ya maruz kalmadan çalışmakta ve aynı za-

manda motorun da kullanım ömrünü uzat-

maktadır. Ancak, SIPOS 5 elektrikli kontrol 

aktüatörlerinin sahip oldukları verimliliğin 

özünü, yazılımın müşteriye özgü olarak ya-

pılandırılabilmesi oluşturmaktadır. SIPOS 

prensibinin avantajı: Çok farklı proses ta-

lepleri için, çok çeşitli akıllı yazılım çözüm-

leri.

Dreh-zahlbereich abgedeckt

die

Betr iebssicherheit erhebl ich

erhöht

arbeitet

.

Z u d e m w i r k e n s i c h

Spannungsschwan-kungen nicht

auf das Drehmoment aus, was

. Die ausgek lügel te

Antriebselektronik ver-

schleißfrei und verlängert auch die

Lebensdauer des Motors. Den Kern

der Leistungsfähigkeit der elek-

trischen SIPOS 5–Stellantriebe

bildet jedoch die individuelle

Sof tware-Konf igur ierbarkei t .

Die Einzigartigkeit

des SIPOS 5 Flash-Stellantriebes

Wir prägen den Stand der Technik –

Innovation im Dienste unserer Kunden

Mit Intelligenz kann man viel Aufwand sparen.

Bei ‚herkömmlichen' elektrischen

Stellantrieben werden Kriterien wie

erforderliche Geschwindigkeit,

kritische Spannungsversorgung

usw. durch unterschiedliche

Auslegung des Motors und des

Getriebes erreicht. Eine Vielzahl

von mechanisch unterschiedlichen

Antrieben ist die Folge. Anders

dagegen bei SIPOS 5-Stellan-

trieben: Ein Frequenzumrichter

steuert den Stellantriebsmotor.

Dies reduziert die Komponenten-

und Produktvielfalt, denn mit

einem Motor wird ein größerer

Das Produktspektrum

klein in der Modellvielfalt - groß in der Vielseitigkeit

Wir liefern elektrische Stellantriebe und Lösungen für

den Energiebereich, WasserwirtschaftIndustrieanlagen und die

Die Erwartungen des Kunden an unsere Produkte und Serviceleistungen mit einem

Höchstmaß zu erfüllen bestimmt unser Produktspektrum.

Dabei setzen wir auf Innovationen ohne das Bewährte zu

vernachlässigen. Die konsequente Verfolgung dieses

Grundsatzes sichert uns Spitzenpositionen auf dem Gebiet

der Stellantriebstechnik.

Elektrische ein- und dreiphasige Dreh-, Schub- und Schwenkantriebe für Steuer- und

Regeleinrichtungen: SIPOS 5 der intelligente Stellantrieb.

In unseren SIPOS 5–Stellantrieben steckt die komplette

Steuer- und Leistungselektronik. Damit ist der SIPOS 5

an unterschiedlichste

Steuerungen und Leitsysteme anpassbar. Durch

umfangreiche Funktionen ist der SIPOS 5 für den Einsatz mit

unterschiedlichsten Anforderungen geeignet.

Drehantriebe für kerntechnische Anlagen: Qualität ohne Kompromisse.

Sicherheit in Kernkraftwerken ist oberstes Gebot.

Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Absolute

Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen,

zeichnet unsere Stellantriebe für kerntechnische Anlagen

a u s .

So vertrauen auch fünf der

Top–Ten–Kernkraftwerke weltweit auf die Qualität von

SIPOS.

ohne

aufwändige Schaltanlagen

seit Jahrzehnten
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Akıllı hareket ederek bir çok masraftan tasarruf edile-

bilir. “Geleneksel” elektrikli kontrol aktüa-

törlerinde, gerekli konumlandırma hızı, kri-

tik gerilim beslemesi v.b. gibi kriterlere, 

motorun ve dişli kutusunun farklı tasarlan-

ması sayesinde ulaşılmaktadır. Bunun so-

nucunda, mekanik açıdan farklı çok sayıda 

aktüatör ortaya çıkmaktadır. Bu durum, 

SIPOS 5 kontrol aktüatörlerinde çok farklı-

dır: Kontrol aktüatörünün motorunu bir 

frekans dönüştürücü kumanda eder. Bu 

dönüştürücü, bileşenlerin sayısını ve ürün 

çeşitliliğini azaltmaktadır, çünkü tek bir 

motorla oldukça geniş bir devir sayısı (hız) 

aralığı karşılanmaktadır. Ayrıca, işletim gü-
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Enerji sektörü, endüstriyel tesisler ve su kaynakları yönetimi 
için elektrikli kontrol aktüatörleri ve çözümler sağlıyoruz

Ürün yelpazesi
model çeşitliliğinde küçük - çok yönlülükte büyük

Müşterilerin ürünlerimize ve servis hizmetlerimize yönelik beklentilerinin yüksek oranda karşılanma 

gerekliliği ürün yelpazemizi belirlemektedir. Bu çerçevede, kendini kanıtlamış özellikleri ihmal etme-

den, yeniliklere odaklanıyoruz. Bu temel ilkenin tutarlı bir şekilde izlenmesi, kontrol aktüatörleri tek-

nolojisi alanında lider konumda olmamızı sağlıyor.

Kontrol ve modülasyon donanımları için, tek ve üç fazlı, döner, doğrusal ve yarım dönüşlü elektrikli 

aktüatörler: SIPOS 5, akıllı kontrol aktüatörü. Bütün kontrol ve güç 

elektroniği, SIPOS 5 kontrol aktüatörlerimizin içerisinde bulun-

maktadır. Bu sayede SIPOS 5, çok farklı kontrol ünitelerine ve kont-

rol sistemlerine uyarlanabilmektedir. SIPOS 5, kapsamlı fonksiyon-

ları sayesinde çok farklı talepleri karşılayacak şekilde kullanılmaya 

uygundur

Nükleer teknoloji tesisleri için döner aktüatörler: Ödünsüz kalite. Nükleer enerji santrallerinde gü-

venlik, en başta gelen gerekliliktir. Biz, bu sorumluluğun bilincin-

deyiz. En uç koşullar altında bile mutlak güvenilirlik, nükleer tek-

noloji tesisleri için ürettiğimiz kontrol aktüatörlerini ön plana 

çıkarmaktadır. Bu nedenle, dünya genelinde ilk on sıradaki nükle-

er enerji santrallerinin beş tanesi de onlarca yıldan beri SIPOS kali-

tesine güvenmektedir.
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Aktüatör kontrol sistemi/Komple otomasyon çözümü: Çok yüksek masraflar ve yüksek maliyetler ol-

maksızın, verimli bir kontrol sisteminin olanaklarından ge-

niş ölçüde yararlanın. SIMA aktüatör kontrol sistemimizle, 

yaklaşık 300 km’lik hat uzunluğu üzerine dağıtılmış 247 

adete kadar aktüatörü bulunan tesisler, kontrol edilebil-

mektedir. Son derece uygun fiyatlı bu aktüatör kontrol sis-

temi, işletim güvenliği ve verimlilik gibi kriterler kadar, ko-

lay kullanım kriterini de karşılamaktadır.

Komple çözümler, örn. KGK ve güneş enerjisi sistemleriyle. Kontrol aktüatörlerimizin kritik çevrelerde 

kullanılması gerekiyorsa, bu durumlar için de gerekli çö-

zümleri sunmaktayız. Bunlar, elektronik ünitenin dişli kutu-

sundan ayrı olarak kurulması, aktüatörlerin kesintisiz güç 

kaynağı (KGK) ile beslenmesi ya da güneş enerjisi güç kay-

nağıyla bağımsız olarak işletilmesi ve cep telefonu aracılı-

ğıyla “uzaktan kumanda” edilmesi olabilir.

Enerji sektörü, endüstriyel tesisler ve su kaynakları yönetimi  
için elektrikli kontrol aktüatörleri ve çözümler sağlıyoruz

Ürün yelpazesi (Devamı)
model çeşitliliğinde küçük - çok yönlülükte büyük
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Müşterilerimiz için know-how ve deneyim:
Danışmanlık, planlama, projelendirme, uygulama

Kontrol aktüatörlerine yönelik kapsamlı 
hizmet

Kontrol aktüatörleri teknolojisinin lider konumdaki 

uzmanı olarak, her zaman en uygun aktüa-

törü tedarik etmekteyiz. Bunun hep böyle 

devam etmesi için, müşterilerimize en uy-

gun çözümlerin danışmanlığını, planlama-

sını ve projelendirmesini yapmaktayız: Yeni 

kurulumdan, kontrol aktüatörlerinin ve 

bunlara ait vanaların değiştirildiği dona-

nım iyileştirmesine kadar; tek bir aktüatö-

rün, bir güneş enerjisi sisteminin ya da bir 

enerji santralindeki yüzlerce aktüatörün 

söz konusu olması hiç fark etmez. Problem 

çözme yetkinliği: Düşük işletme maliyetle-

rinden, enerji verimliliğine, tüm görevleri 

gerçekleştiren hazır sistemlere kadar.

Donanım iyileştirme komple hizmeti: Gerekli 
tespit konstrüksiyonlarıyla birlikte, aktüatör-
lerin değiştirilmesi ve uyarlanması; ayrıca, is-
tenilmesi halinde aktüatörlerin ve vanaların 
tek elden tedarik edilmesi (alttaki resim)
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Kaliteye yükümlü - 
Made in Germany

Modern 
üretim

SIPOS’daki imalat, düşük bir üretim derinliğine sahip-

tir. SIPOS tarafından geliştirilen bileşenlerin 

ve alt grupların üretimi, tercihen aynı böl-

gede yerleşik olanlar olmak üzere, kalifiye 

tedarikçiler tarafından gerçekleştirilmekte-

dir. Çalışmalarda, montaj ve kalite güven-

cesi üzerine odaklanılmaktadır. Ürünlerin 

üzerinde “Made in Germany” ibaresi bu-

lunmaktadır. Bizleri yükümlülük altına so-

kan şey de budur! Burada bizim için özellik-

le geçerli olan konu, malzemelerin seçi-

minden, geri dönüşlü ambalaj kullanımına 

kadar, çevre kaynaklarının korunmasıdır.

Çalışma yerleri, bol ışık ve ergonomik iş 

akışları sayesinde, en son ekonomik ve iş 

sağlığı bulgularına göre organize edilmiş-

tir. Montajda da asıl hedef, çalışanların ni-

hai ürün ile özdeşleştirilmesidir.
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Müşterilerimize sunulan bir hizmet - 
Bizim için önemli!

Teknik 
satış sonrası destek

En uygun kontrol aktüatörlerinin tedarik edilmesi bir iştir, ancak ilk kurulum, işletime alma ve işletme 

personelinin eğitilmesi gibi hususlar, bir bütünü en uygun çözüm ha-

line getirirler.

SIPOS Servisi, bu konuda da temel olarak spesifik müşteri ihtiyaçların-

dan yola çıkmaktadır. Özü, işletme kesintilerini minimuma indirgeye-

rek ekonomik bir işletim sağlanmasına yardımcı olmak olan bir çö-

züm ortaklığının yaratılması, asıl amaçtır. Bir bütün olarak hizmet yel-

pazemiz, tesisin sorunsuz işletilmesi için risklerin en aza indirilmesini 

sağlamaktadır. 

Servis yelpazemiz

Ekonomik 
optimizasyon

Arızaların 
hızla giderilmesi

Yetkin 
montaj, işletime 
alma servisi ve 
bakım onarım

İşletme  
personelinde 
bilgi tesisi ve 
geliştirilmesi

Müşterilerimizin işlerini kolaylaştırıyoruz, çünkü bu bizim için önemli!
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