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GPS 

TEKNOLOJİLERİNDE 
LİDER FİRMA: 
ERA BİLİŞİM…

Dünya çapında 3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı 
ve teknoloji alışverişi yapan ERA Bilişim, hem yerli hem de 
marka bağımsız olmanın farkı ve faydasını, hizmet verdikleri 
tüm firmalara hissettiriyor. 
Özay, “Ülkemiz insanının hassasiyetlerini ve önceliklerini 
bildiğimiz için yurt dışından bağımsız, anında ve proaktif 
hareket edebiliyoruz” diyor. 

“Ada’nın tamamını içeren ilk sayısal-navigasyonel haritasını 
oluşturarak yola çıktık”

“2007 yılında ülkemizde GPS ve filo teknolojileri konusunda herhangi 
bir faaliyet veya çözüm geliştirici yoktu. Tüm riskleri göze alarak bu 
pazarı oluşturmak üzere pozisyon alarak yola çıktık. Tabii o dönemde 
şimdi olduğu gibi Google Maps ve benzer platformlarda Kıbrıs’a ait 
üretilmiş veya erişilebilir hiçbir dijital harita verisi de yoktu. 
Biz de iş başa düştü diyerek öncelikle Kuzey sonra da Güney olarak 
Ada’nın tamamını içeren ilk sayısal-navigasyonel haritasını, yani 
‘araç takip ve filo yönetim sisteminin’ temelini oluşturacak olan ana 
veriyi üretmekle işe başladık. Akabinde İstanbul’daki, veri ve yazılım 
merkezimiz ile birlikte, ‘Araç Takip ve Filo Yönetim Platformu’nu 
oluşturarak sektöre giriş yapmış olduk.”

3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı

SAT, GPS, GSM, GPRS tabanlı küresel teknoloji alanlarında 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yazılım Geliştirme 
ve Elektronik Mühendisliği’ni uzman kadromuz ile yürütüyoruz. Dünya 
çapında 3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı ve teknoloji alış-verişi 
yapıyoruz. 
Kamu, enerji, inşaat, gıda, dağıtım, eğitim, hizmet, lojistik, seyahat ve 
turizm sektörlerindeki dev araç filoları ve ağır makina parkları olan geniş 
müşteri portföyümüze profesyonel hizmetler veriyoruz. Geliştirdiğimiz 
ürün-servisler ile GPS teknolojilerinde Kıbrıs’ta öncü olmaya devam 
edeceğiz.

“Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre destek sağlıyoruz”

Belirli bir hacme ulaşmış KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin araç 
kullanarak yürüttüğü satış, dağıtım, lojistik faaliyetlerinin ‘insan 
faktöründen’ tam bağımsız profesyonel seviyede denetim ve yönetim 
noktasında devreye giriyoruz.  
Müşteri talep ve ihtiyaçlarına Araç Takip, Araç Kamerası ve Saha İletişimi 
kategorilerinde ürünlerimiz ile cevap veriyoruz. 
Rota planlama, saha yönetimi, acil operasyon yönetimi ve harita 
entegrasyonu çözümlerimizin yanı sıra, proje bazlı platform 
entegrasyonu ve marka bağımsız sürdürülebilir GPS çözümleri ile de 
destek sağlıyoruz.

ERADVR 4G ile araçlarla canlı video bağlantısı…

Pandemi dönemi sonrası yeni  fikirler var mı?

Evet özellikle Pandemi dönemi sonrası inovatif  fikirlere odaklandık. 
Yakın zamanda yaşadığımız pandemi dönemi bize dijital çağda verinin 
önemini bir kez daha gösterdi.
Tabii ki veride ilk sırayı canlı bağlantılar ve anlık video akışları aldı. 
Bu süreçte sekteye uğrayan fakat akabinde hızlı bir şekilde hayata 
geçirdiğimiz ERADVR 4G Kameralı Araç Takip Sistemimiz ile pandemi 
sürecinde kaybettiğimiz zamanı geri kazanma şansı bulduk. 
ERADVR Yeni Nesil Filo Yönetimi çözümü, ürün gamımıza eklendi ve 
pazarda çok iyi karşılık buldu. 
Araç takip ve araç kamerası özelliklerini tek üründe ve tek platformda 
toplayarak müşterilerimiz ile buluşturduk.
Artık kullanıcılarımız hem araçlarının konumlarını 7/24 online takip 
ediyor, hem de 4G canlı video bağlantısı kurabiliyor. Sahadan gelen 
talepler ve aldığımız geri bildirimler oldukça memnun edici…”

“Kamuda ve özelde büyük projelere imza attık…”

“Elbette, oldukça fazla proje geliştirdik ve bitirdik… İlk akla gelenlerden 
bazılarını paylaşayım.

14 yıl önce tüm Ada’nın ilk dijital haritasını 
oluşturarak sektöre başarılı bir giriş yapan ERA 
Bilişim, yarattığı marka, geliştirdiği ürünler, imza 
attığı kamu ve özel projelerdeki başarıları ile 
adından söz ettiriyor. 

Şirket Direktörü Sibel Özay, ERA’nın hikâyesini, 
yerli firma olmanın avantajlarını ve geliştirdikleri 
son teknolojileri Ekonomi Gazetesi’ne anlattı. 

Sibel Özay
Era Bilişim Direktörü
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Mesela KKTC Su Temin Projesi’nde yer aldık.  Lefke’den Karpaz’a 
uzanan su hattının tesisi için görev yapan yüzlerce kamyon, TIR, iş 
makinası ERAGPS Araç Takip Sistemi ve ERAFSS Yakıt Güvenlik Sistemi 
ile donatıldı. Ayrıca hat boyunca görev yapan, araçlarda yol güvenliği 
için ERADVR araç kamera sistemleri kullanıldı.
Bir diğer örnek ise adanın lider bir yolcu taşıma şirketi operasyonlarını; 
ERAGPS Araç Takip, ERADVR Araç Kamera ve ERAFSS Yakıt Güvenlik 
Sistemleri ile yönetiyor. Bunlara ek olarak API desteği ve 
platform entegrasyonu ile sunucular arası veri akışı 
sağlıyoruz.
Yine turizm sektöründe büyük grup şirketi, tüm 
araç filosunu ve transfer operasyonlarını ERAGPS 
Araç Takip Sistemi ile yönetiyor. Burada da 
yine API desteği ve platform entegrasyonu ile 
sunucular arası veri akışı sağlıyoruz.
Ülkede benzersiz ve ilk olan bir diğer 
çalışmamızı büyük bir üniversitemizde yaptık…
Öğrenci servisleri ERAGPS Araç Takip Sistemi 
ve Akıllı Servis Modülü ile yönetiliyor. Öğrenciler, 
servislerin ring ve durak varış zamanlarını mobil 
uygulama üzerinden takip ederek çağdaş ulaşım 
imkanı elde ediyor.”  

“Marka bağımsız ve Çözüm odaklı çalışıyoruz…”

“Hem yerli hem de marka bağımsız olmanın farkı ve faydası  tam da bu 
noktada kendini gösteriyor. 
Ülkemiz insanının hassasiyetlerini ve önceliklerini bildiğimiz için yurt 
dışından bağımsız, anında ve proaktif hareket edebiliyoruz. Bu alanda 
bağımsız olmamız da, bize araştırma-geliştirme ve ürünleştirme 
süreçlerinde tam verimli, özgün, katma değerli ürün ve servisler 
geliştirmemize olanak sağlıyor. 

İnsanların hayatını kolaylaştıracak ürünlerimiz ile satış odaklı olmak 
yerine çözüm odaklı olmayı tercih ediyoruz.  Bu bizim temel önceliğimiz 
ve bu hususta ekstra çaba ve özen gösteriyoruz. Bu nedenle satış 
sonrası eğitim-destek ve teknik servis süreçlerimizde üstün hizmet 
kalitesi standarttır. Konusunda deneyimli ve profesyonel teknik destek 
ekibine sahibiz. Kıbrıs’ta yaygın servis ağımız ile müşterilerimizin servis 
ve destek taleplerine anında ve hızlı yanıt veriyoruz.”

“Yenilikleri yakından takip ediyor, yeni şeyler üretiyoruz”

“Teknolojik ihtiyaçlar ve taleplerin bitmediği; her geçen 
gün arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Araştırma-geliştirme 
ve projelendirme süreçlerinde dünyadaki tüm paralel iş 
modellerini sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Beraberinde 
14 yıllın getirdiği sektör tecrübesi, teknolojinin 
getirdiği yenilikleri ve ihtiyaçları kısa sürede içinde 
belirleyebilmemizi sağlıyor. Bu nedenle her zaman 
üretecek yeni bir şeyler buluyoruz diyebilirim.”

 “Teknolojileri kolay ulaşılabilir kılacak ve yaygın 
kullanımını teşvik edici adımlar atılmalı.. ”

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmaların akabinde 
Rusya-Ukrayna savaşınında eklenmesi ile küresel çapta büyük bir 
ekonomik kriz yaşıyoruz. Enerji,ham madde,üretim,lojistik süreçlerinin 
her aşamasında bizde kendi faaliyet alanımızda bunu görüyor ve 
yaşıyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların işletme maliyetlerine 
pozitif katkı sağlayacak teknolojileri kolay ulaşılabilir kılacak ve yaygın 
kullanımını teşvik edici adımlar atılmalı. Özellikle teknoloji alanlarında 
vergi muafiyeti veya devlet katkısı gibi teşvikleri dünyanın birçok 
ülkesinde görüyoruz. 


