
0850 304 63 74 www.gndyazilim.com.tr

yazılım çözümleri

otomasyon sistemleri

vakit kazanın

kolay yönetim

güvenli alışveriş

online para yükleme

para taşımaya son

para üstü hesaplama yok

ürün satışı yasaklama

harcama  limiti

veli paneli

gelişmiş raporlama



Kullanılan Alanlar

Okul, Yurt, Fabrika, Organizasyon, Fuarlar, Oteller, Spor 
Salonları, Yüzme havuzları,  Toplantı ve Kurslar.
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Kısaca GND

Gnd 1996 yılında kurulmuştur. Ülkemizde birçok noktada kullanılan 
Devriye Tur Kalemi üreticisidir, aynı zamanda yüz tanıma, parmak 
okuma ve kartlı geçiş’i aynı anda barındıran geçiş kontrol sistemleri 
tasarlayıcısı ve yazılım geliştiricidir, buna benzer birçok proje 
ihtiyaca yönelik sistem geliştiricisi olarak kurum ve kuruluşlara 
hizmet vermektedir.

Çalışma Yöntemleri

Ön ödemeli sistemleri,  önceden nakit veya kredili ödeme yapılarak 
para yükleme yapılan ve sonrasında belirli harcama noktasında yine 
belirli ürün yelpazesinde satışı yapılan okuma cihazları sayesinde izin 
verilerek alışveriş yapılmasına olanak sağlar.

Teknolojisi

Program mimarisi C# da geliştirilmiş olup SQL veri tabanı kullanılmıştır, 
ayrıca C#.NET  tabanlı hazırlanan uzaktan ödeme platformu ile web 
üzerinden online kredi kartlı ödeme imkânı sağlar, harcama ve yükleme 
raporları kolayca alınabilir, kişinin para taşımasına gerek kalmaz , ayrıca  
Kuruma Prestij katar.

Ödeme Tanıma Seçenekleri

Yüz tanıma, Göz Tanıma, Damar Tanıma, Mifare Kart, 
Proximty Kart , Slikon Bileklik, Şifreli Geçiş seçenekleri 

ile kişi ödeme sistemine dahil olur
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K a n t i n
* Kolay ve hızlı kurulum,
* Tek noktadan yönetim imkanı,
* Personel güvensizliği ortadan kalkar,
* Para üstü hesaplama yanlış verme durumları olmaz,
* Para kaybolma ve bozuk para sıkıntısı yaşanmaz,
* Alışverişlerde zaman kazandırır,
* Şube ve personel yönetimi mümkündür,
* Kullanıcıya özel yetkilendirme imkanı sağlar,

Ö ğ r e n c i
* Öğrenciler temassız işlemler sayesinde  hijyenik bir alışveriş 
sağlar,
* Öğrencinin okul dışından alışveriş yapmaması sağlanır,
* Öğrenciler kantin dışında bir harcama yapamaz bu durumda 
zararlı tüm mamül ve maddelerden korumuş olur,
* Nakit para taşımayacaklarından herhangi bir gasp, kapkaç yada 
hırsızlık olayıda yaşanmaz,

V e l i 
* Veli online olarak öğrenci kantin hesabına para yükleyebilir,
* Veli öğrencisine günlük harcama limiti belirleyebilir,
* Veli Öğrencisinin ne zaman ne yiyip içtiğini görebilirsiniz,
* Tüm harcamaları detaylı şekilde takip edebilir,
* Veli birden fazla öğrencisi hesabını tek panelden yönetebilir,
* Veliler, öğrencisinin tüketmesini istemediği ürünleri kısıtlayabilirler, 



t:0452 606 0323 f:0452 606 0324

İZMİR ANKARA ORDU

Orta Yılmazlar Mh.Türbe Cd. No:1/A 

Ünye

1145/5 Sokak No: 1/201

Yenişehir / Konak

t:0232 459 9701  f:0232 459 9731

İlkyerleşim Mh.1872 Cd.No:37

Batıkent

t: 0312 911 2506
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