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Otus Plaka Tanıma Sistemi (PTS), kontrollü geçiş yapılan noktalarda giriş ve çıkış 
yapan araçların plakasını okuyarak elde ettiği veriler ile kontrol ve doğrulama 
işlemleri gerçekleştirir. Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanmış ve 
ülkemizde üretilmiştir.
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Otus PTS, özel kamera yardımıyla geçiş 
noktasındaki aracın plakasını okuyarak 
aracın resmini, giriş çıkış saatini ve diğer özel 
bilgilerini kayıt altına almaktadır. Tercihe 
göre, izin verilmiş araçlar için otomatik 
olarak giriş mekanizmalarının açılmasını 
sağlar, engellenmiş araçlar için ise otomatik 
olarak kapatılmasını sağlar. POLNET 
entegrasyonu sayesinde emniyet birimleri 
ile veri alışverişinde bulunur.
Otopark, alış veriş merkezi, site, resmi kurum, 
lojman, fabrika, tesis, kampüs, hastane, 
üniversite, okul, havaalanı, otogar, vb. araç 
geçişi yapılan tüm alanlarda tercih 
edilmektedir. Özellikle son dönemde tüm 
dünyada artan güvenlik ihtiyacı bu tip 
otomatik kontrol mekanizmalarını zorunlu 
hale getirmiştir.



Web uygulama altyapısı

Platform ve veritabanı
bağımsızlığı 

Servis mimarisi



 Otus Plaka Tanıma Sistemi’nin benzer sistemlerde olmayan
en önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Uygulama altyapısı tamamen web üzerinden çalışmaktadır. 
Kullanıcı bilgisayarlarında herhangi bir kurulum işlemi gerekmemektedir. Uygulamaya web 
sayfasından erişilebilmektedir.
Platform bağımsızlığı sayesinde Windows, Linux, Mac vb. her işletim sisteminde çalışmaktadır.
Son yıllarda ülke olarak çok değer verdiğimiz, birçok kamu kurumunda da kullanılmaya 
başlanan “Milli” işletim sistemimiz Pardus ile tam uyumlu çalışmaktadır.
Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi tüm cihazlarda çalışabilmektedir.
Oracle, MsSql, MySql, PostgreSql vb. her veritabanı ile tam uyumlu çalışmaktadır.
Servis mimarisi ile dış sistemler ve yazılımların hepsi ile entegre çalışabilmektedir.
İstenildiğinde kurumunun kendi yazılımının ekranlarında ek bir modül gibi çalışabilmektedir. 
İsteyen herkes sisteme kendi ekranlarını geliştirip istediği yazılım içerisinden 
kullanabilecektir.
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 Sistem kameranın görüş açısına giren aracın görüntüsünü yakalar, yazılımın 
görüntü işleme özelliğini kullanarak plakasını tespit eder. Aracın görüntüsünü, giriş - çıkış 
bilgilerini plaka ile eşleştirerek veritabanına kaydeder.
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Sistem servis bazlı çalışır bilgisayar açıldığı anda plakaları tanımaya ve kaydetmeye başlar.
Fotoğraflar ve bilgiler kullanıcıların silemeyeceği şekilde saklanır.
Her kullanıcı için ekran bazlı yetkilendirme yapılabilir.
Siteler için blok ve daire tanımlaması mevcuttur.
Daire başı araç sınırlaması yapılabilir.
Süreli araç kaydı yapılabilir.
Misafir araç kaydı eklenebilir.
Çıkışa plaka tanıma sistemi konulursa misafir araçlar için süre tanımlaması yapılabilir.
Kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere bütün giren ve çıkan araçlar raporlanabilir.
Kullanıcıların yaptığı işlemler yöneticiler tarafından izlenebilir.
Word, Excel, PDF tipinde çıktı alınabilir.
Raporlar kullanıcılar tarafından yeniden oluşturabilir.
Yazılım web tabanlı olduğundan ağda kayıtlı herhangi bir bilgisayardan sistem kullanılabilir.



Sistem Özellikleri
Infrared spot olarak alüminyum gövdeli 60°’lik 6 adet Power IR Led’e sahip 
bir aydınlatma ünitesi kullanır. Aydınlatma ünitesi IP67 standardındadır.
Kamera 5mp olup mjpeg ve ONVIF protokollerini destekler. 
Kamera BLC, WDR, exposure control, exposure zone ve ayrıca daimi netlik 
için auto back focus özelliği mevcuttur. 
Lens olarak gece görüş desteği olan P-Iris lens kullanmaktadır. 
Muhafaza içinde ısıtıcı ve fan mevcuttur. IP66 standardındadır.




