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Sensaway Merkezi İzleme ve Yönetim yazılımı; ortam koşullarının ve ortamda bulunan çevresel 

cihazların izlenmesi, Enerji durumlarının izlenmesi ve fiziksel güvenliğin sağlanması gibi durumları 

takip edebildiğiniz, aynı zamanda ölçümlenen verilerin değerlendirilmesiyle yetki bazlı uyarı ve alarmlar 

oluşturarak bunu çeşitli yöntemler ile yetkililere ulaştırabilen, sensör verilerini toplayan ve bu verileri 

manuel yada otomatik raporlar oluşturabilen web tabanlı bir yazılımdır.

MS Windows tabanlı işletim sistemleri altında çalışmasına uygun olabilecek şekilde .NET teknolojileri ve 

MS SQL veri tabanı kullanılarak geliştirilmiştir.

Teknolojik gelişmeler ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda gelişime açık bir yapıda olup,  

sürekli olarak geliştirilmektedir.

Sensaway
Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımı

Sensaway Nedir?
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Değerli alanlarınızın iklimsel, çevresel, enerjisel ve erişimsel 

parametrelerini Sensaway ile izleyin, kritik durumlarda anında 

müdahale edin.

Sensaway R

Ortam Parametrelerinin İzlenmesi

Çevresel, İklimsel ve Enerjisel Parametreler



Bildirim
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Bildirim ve Yetkilendirme
Yönetim Araçları

Yetkilendirme

• Alarm seviyelerine göre farklı 

bildirim seçenekleri 

oluşturabilme

• Farklı seviyeler için farklı eşik 

değerlerinin tanımlanabilmesi

• ISO 27001 standardında tanımlı 

hazır alarm kuralları

• Bildirimlerin yetkililere e-posta, 

sms, telefon ile iletilmesi

• Erişilemeyen modül, kamera, 

NetDenet Client’ ları için 

bağlantı alarm bildirimi

• Arızalı veya erişilemeyen 

sensörler için alarm bildirimi

• Kullanıcıların birincil / ikincil 

bildirim alma grubu olarak 

yetkilendirilmesi

• Tüm kullanıcıları profil 

gruplarına ayırabilme

• Profil gruplarına izleme, 

yönetim, rapor alma gibi 

çeşitli yetkilendirmeler 

yapabilme

• Her kullanıcı için site, alan, 

cihaz bazlı izleme ve 

yetkilendirmeler yapabilme

• Kullanıcı bazlı bildirim 

seçeneklerini yönetebilme.

• Günlük, haftalık, aylık 

raporların kullanıcı bazlı 

sunulması

• Mesai saatleri içi - dışı, hafta içi - 

sonu, her zaman seçenekleriyle 

sms / arama ile bildirim alabilme

• Kritik alarm seviyesinde siren ile 

sesli ve görsel ikaz oluşturabilme

• Bildirim gönderme sıklığı ayarı

• İzleme sayfalarında bildirim 

panelinde tüm olaylara hızlı 

erişilebilmesi

• Alt yazı ile bildirim seçeneği

• Alarm seviyesine göre izleme 

ekranlarından farklı seslerde 

bildirim alabilme

• Algılanan son hareket 

resimlerinin yetkili kullanıcılara 

e-posta yoluyla iletilmesi
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Raporlama
Analiz Araçları

• İstenilen tarih-saatler arası PDF, XLS veya  grafik raporlar 

oluşturabilme

• Günlük – Haftalık – Aylık bazda, istenilen kullanıcılar için otomatik 

rapor gönderilebilme,

• Sistemin sağlıklı çalıştığını bildirmek amacıyla günlük veya 

haftalık sms ve e-posta gönderimi

• Sistem loglarının raporlanması

• Bildirimlerin kullanıcılara iletim loglarının raporlanması.


