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Not: Katalogta kullanılan ürün resimleri temsilidir.  Güncel  ürünler ve diğer ürün çeşitlerimiz için lütfen satış bölümümüz ile iletişime geçiniz.

"1995 senesinde İstanbul Gültepe'de küçük bir işletme olarak kurduğumuz firmamız, biz 6 kardeşin ve birlikte 
çalıştığımız tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gayretleri neticesinde bugünkü sağlam yapısına ulaşmıştır. 

Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz bilişim ve güvenlik sektöründeki tecrübemiz ve sunduğumuz hizmetlerde-
ki esnek yapımız sayesinde, işbirliği halinde olduğumuz tüm kişi ve kurumların farklı ürün ihtiyacını hızla 
karşılayarak sektördeki gelişmelerle kendilerine öncülük etmekteyiz..

Portföyümüzde bulundurduğumuz dünyaca ünlü sektör markalarının sağladığı avantajların yanı sıra kendi 
marka ve ürünlerimizle kazanacağımız rekabet avantajlarını sektörle paylaşmak ve çözümler sunmak adına 
çalışmalarımıza sürekli devam etmekte ve yeni projelerimizle ilerlemekteyiz.

Bu dahilde, Türkiye genelinde genişleyen, dağıtım kanalımıza ve tüm iş ortaklarımıza güven veren bir firma 
olmak, onlarla birlikte gelişmek ve büyümek başlıca amacımız."

TELEKOMÜNİKASYON
VE NET GÜVENLİK

SİSTEMLERİ

asyatelekomunikasyon

asyatelekomunikasyon

asyatelekomunikasyon

1995 senesinde İstanbul’da küçük bir 
işletme olarak kurduğumuz firmamız, 
biz 6 kardeşin ve birlikte çalıştığımız 
tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gay-
retleri neticesinde bugünkü sağlam 
yapısına ulaşmıştır.

Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz 
bilişim ve güvenlik sektöründeki 
tecrübemiz ve sunduğumuz 
hizmetlerdeki esnek yapımız sayesinde, 
işbirliği halinde olduğumuz tüm kişi ve 
kurumların farklı ürün ihtiyacını hızla 
karşılayarak sektördeki gelişmelerle 
kendilerine öncülük etmekteyiz.

KURUMSAL BİLGİLER

Portföyümüzde bulundurduğumuz dünyaca ünlü 
sektör markalarının sağladığı avantajların yanı sıra 
kendi marka ve ürünlerimizle kazanacağımız rekabet 
avantajlarını sektörle paylaşmak ve çözümler sunmak 
adına çalışmalarımıza sürekli devam etmekte ve yeni 
projelerimizle ilerlemekteyiz.

Bu dahilde, Türkiye genelinde genişleyen, dağıtım 
kanalımıza ve tüm iş ortaklarımıza güven veren bir 
firma olmak, onlarla birlikte gelişmek ve büyümek 
başlıca amacımız.

“Uzman kadromuzla doğru, güvenilir ve 
etik değerlere uygun, çözüm odaklı hizmet 
veriyoruz...”
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"1995 senesinde İstanbul Gültepe'de küçük bir işletme olarak kurduğumuz firmamız, biz 6 kardeşin ve birlikte 
çalıştığımız tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gayretleri neticesinde bugünkü sağlam yapısına ulaşmıştır. 

Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz bilişim ve güvenlik sektöründeki tecrübemiz ve sunduğumuz hizmetlerde-
ki esnek yapımız sayesinde, işbirliği halinde olduğumuz tüm kişi ve kurumların farklı ürün ihtiyacını hızla 
karşılayarak sektördeki gelişmelerle kendilerine öncülük etmekteyiz..

Portföyümüzde bulundurduğumuz dünyaca ünlü sektör markalarının sağladığı avantajların yanı sıra kendi 
marka ve ürünlerimizle kazanacağımız rekabet avantajlarını sektörle paylaşmak ve çözümler sunmak adına 
çalışmalarımıza sürekli devam etmekte ve yeni projelerimizle ilerlemekteyiz.

Bu dahilde, Türkiye genelinde genişleyen, dağıtım kanalımıza ve tüm iş ortaklarımıza güven veren bir firma 
olmak, onlarla birlikte gelişmek ve büyümek başlıca amacımız."
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İLETİŞİM ÜRÜNLERİ

1

Telefon Santralleri, Kablolu Telefonlar, Kablosuz Telefonlar, IP Telefonlar, 
Fax - Yazıcı - Printer, Sabit GSM Term.(FCT),  Kulaklıklar, Ses Kayıt Sistemleri, Walky Talky-Telsiz
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Telefon Santralleri
Kuruluş yılından bugüne telefon santrali ve
ekipmanları tedariğinde faaliyet gösteren firma-
mız sektörün ileri gelen santral üreticileri olan 
KAREL ve MULTİTEK firmasının ürünlerini tedarik 
etmektedir. 

- KAREL IP Santral Sistemleri 
- MULTİTEK IP Santral Sistemleri
- KAREL Analog Santral Sistemleri
- MULTİTEK Analog Santral Sistemleri

Kablolu Telefonlar
Ofis ve Evlerinizin vazgeçilmez iletişim ürünü 
olan kablolu telefonları birçok özellik ve 
modelleri ile firmamızdan temin edebilirsiniz. 

Kendi markamız ATLANTİS ve KAREL, 
GIGASET, MULTİTEK, PANASONIC 
ve sektörün önde gelen diğer markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı belirlemek 
için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile irtibata geçi-
niz… 
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IP Telefonlar
IP Telefonlar data hattı kullanarak ağ ve internet 
üzerinden telefon santraline bağlanabilen ve 
iletişim kuran günümüz teknolojisine uyarlan-
mış telefonlardır. 

KAREL, GIGASET, YEALINK 
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 

Kablosuz Telefonlar
Halk arasında Telsiz telefon olarak da adlandırılan 
bu ürünler kablo ve yer bağımlılığı olmadığı için 
çokça tercih edilmektedir. 

PANASONIC, GIGASET, KAREL, PHILIPS
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 
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Fax - Yazıcı - Fotokopi
İhtiyacınıza göre fax, yazıcı, fotokopi gibi 
cihazların bir çok çeşidini portföyümüzde 
bulabilirsiniz. 
Termal veya A4 yazıcı türleri kullanım amacınıza 
göre tercih edebilirsiniz. 

HP, EPSON, OKİ, CANON  
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 

Sabit GSM Term.(FCT)
Bu ürünler ile cep telefonu hattını santralinize 
adapte edip santralinize bağlı sabit telefonunuz 
aracılığı ile cep hattınız üzerinden aramalar 
yapabilirsiniz. 

2N EASYGATE, TEKNİKOM TEKCELL  
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz. . .
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Walky Talky - Telsiz
Belli bir menzil dahilinde anlık iletişimin vazge-
çilmezi olan pratik ürünlerdir. Çeşitli Kanal ve 
model özellikleri mevcuttur.Kulaklık aksesuarı 
ile çok daha kullanışlı bir iletişim kurulmasını 
sağlayabilirsiniz. 

AIR, ASELSAN, MOTOROLA 
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 

Kulaklıklar 
Verimli Çalışmanızı sağlayacak pratik kulaklık 
ürünlerini portföyümüzde bulabilirsiniz.
İhtiyaca göre Kablolu veya Kablosuz ya da kulla-
nım amacına göre operatör başlıklı seçenekleri 
tercih edebilirsiniz.

Müşteri memnuniyetinin ve tutarlılığın çok 
önemsendiği bu günlerde yapılan görüşmelerin 
kalitesini kontrol altında tutabilmek yaşanılan 
aksilik ve aksamaların tespit edilip çözülebilmesi 
adına görüşmelerin kaydedilmesi gerekmektedir.

Ses Kayıt Sistemleri
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KAMERA SİSTEMLERİ

2

IP Kameralar, Analog Kameralar, DVR Kayıt Cihazları, NVR Kayıt Cihazları, 
Sarf Malzemeler, Veri Depolama, Adaptörler
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Analog Kameralar
CCTV kablosu kullanarak iletişim sağlayan 
geleneksel güvenlik kameralarının genel adına 
Analog Kameralar denir. Gelişen teknoloji ile 
HD görüntü kalitesi yakalanabildiğinden çokça 
tercih edilmektedir.

Kendi markamız olan ISEE ile tüm CCTV 
ve Güvenlik çözümlerinizi üretebilmekle 
birlikte sektörün önde gelen 
markalarından SONY, SAMSUNG, 
HAIKON, DAHUA ile de çözümler 
sunmaktayız...

IP Kameralar 
Sahip olduğu teknoloji ve donanım sayesinde 
görüntüyü yakalayıp işleyerek ağ üzerinden 
istenilen noktaya iletebilen görüntüleme 
teknolojisidir. 

Kendi markamız olan ISEE ile tüm CCTV 
ve Güvenlik çözümlerinizi üretebilmekle 
birlikte sektörün önde gelen 
markalarından SONY, SAMSUNG, 
HAIKON, DAHUA ile de çözümler 
sunmaktayız...
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DVR Kayıt Sistemleri
CCTV kameralardan alınan görüntülerin kayıt 
ortamlarına kayıt edilme ve istenildiğinde 
izlenebilme imkanı sunan video kayıt cihazlarıdır.

Kendi markamız olan ISEE ile tüm CCTV 
ve Güvenlik çözümlerinizi üretebilmekle 
birlikte sektörün önde gelen 
markalarından SONY, SAMSUNG, 
HAIKON, DAHUA ile de çözümler 
sunmaktayız...

NVR Kayıt Sistemleri
NVR Cihazlar günümüz teknolojisinde yay-
gınlaşmaya başlayan IP kameralardan alınan 
görüntülerin kayıt edilebilmesi ve gerektiğinde 
izlenebilmesi için geliştirilen cihazlardır.

Kendi markamız olan ISEE ile tüm CCTV 
ve Güvenlik çözümlerinizi üretebilmekle 
birlikte sektörün önde gelen 
markalarından SONY, SAMSUNG, 
HAIKON, DAHUA ile de çözümler 
sunmaktayız...
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Adaptörler
Adaptörler güvenlik sisteminizdeki kameraların 
çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlaması 
için kullanılan ürünlerdir.

CCTV Kablo ve Sarf 
Malzemeler
Kameraların kurulumu ve sisteme dahil edilmesi 
aşamasında ihtiyaç duyulacak her türlü aksesuarı 
firmamızdan temin edebilirsiniz.

Güvenlik kameralarının görüntülerinin ihtiyaç 
duyulan süresince saklanması için kullanılan kayıt 
cihazlarına özel Hard disk cihazlarıdır.

Veri Depolama

SEAGATE, WESTERN DIGITAL 
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 
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ALARM ve APARTMAN
İNTERKOM SİSTEMLERİ

3

Hırsız ve Yangın Alarm Sistemleri, Apartman İnterkom Sistemleri
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Apartman İnterkom 
Sistemleri
IP Apartman İnterkom Sistemleri, network 
switchler ile sınırsız genişleme özelliğine 
sahiptir. Sınırsız sayıda ip kamera bağlanabilen 
bu sistemler, alarm sistemleri ile de kolayca 
entegre edilebilir.

Otomasyon desteği sayesinde aydınlatma 
kontrolü, perde, jaluzi, otopark kapısı ve ısıtma/
soğutma sistem kontrolü yapılabilir. Akıllı 
cihazlar üzerinden uzaktan kontrole imkan 
sağlar. 

Hırsız, Yangın Alarm 
Sistemleri ve Kabloları
Evinizin veya iş yerinizin zararlı dış ve iç unsurlara 
karşı korumak için geliştirilmiş çeşitli sensörler ve 
ana kontrol ünitesinden oluşan sistemlerdir.

MAVİGARD, BOSCH, PARADOX, DSC
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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PERSONEL ve GEÇİŞ
KONTROL SİSTEMLERİ

4

Mobil Takip Sistemleri, Yüz Tanıma Sistemleri, Parmak Okuma Sistemleri, 
Kartlı Geçiş Sistemleri, Plaka Okuma Sistemleri, Bariyerli Geçiş Kontrol Sistemleri
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Yüz Tanıma Sistemleri
Yüz Tanıma Sistemleri günümüz teknolojisi ile 
geliştirilmiş güncel bir sistemdir.Temassız ve çok 
güvenilir bir sistem olan Yüz Tanıma Sistemleri 
ileri seviyede güvenlik çözümleriniz için idealdir. 

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Mobil Takip Sistemleri
Günümüzde işletmelerin vazgeçilmezi olan mo-
torlu taşıtlarının kontrol altında tutulması ve takip 
edilmesi oldukça önem taşır.Bu kontrol ve takibin 
gerçek zamanlı olarak yapılabilmesi için Mobil 
Takip Sistemleri kullanılmaktadır.

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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Parmak Okuma Sistemleri
Güvenliği üst düzeye çıkarmak isteyenlerin tercihi 
olan bu yöntem, parmak izinizi kolayca tanımlar 
ve en kısa sürede çözümler. 

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Kartlı Geçiş Sistemleri
Proximity adı verilen kodlanabilir kartlar ile giriş 
çıkış kontrolleri yapılmasını sağlayan bu sistem-
ler pratik ve kolay bir kontrol sağlar. 

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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Bariyerli Geçiş Kontrol
Sistemleri
Bariyer-Turnike Geçiş Kontrol Sistemi 
Giriş/Çıkışların düzenli, kontrol içinde 
yapılmasını ve yetkisiz girişler yapılmamasını 
sağlar.

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Plaka Okuma Sistemleri
Araç giriş çıkışlarını kontrol altına almak ve 
otomasyon üzerinden gerektiğinde insansız 
kontroller yapmak için kullanılan bu yöntem 
Araçların daha kontrollü ve güvenilir şekilde giriş 
çıkış yapmasına olanak sağlar.

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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NETWORK SİSTEMLERİ

5

Fiber Optik  Ürünler, CAT 5 Sistemler, CAT 6 Sistemler, CAT 7 Sistemler,
Switch, Modem, Kabin



21

Satış Destek Hattı: +90 850 433 27 92 Mail: info@asyatelekom.net Web: www.asyatelekom.net

CAT 5 Sistemler
CAT 5 ürünler megabit hızında veri taşıyan 
100mhz ye kadar performans sağlayabilen 
standartlarda network elemanlarıdır.

NOBLETEC, ORING, UPTECH
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Fiber Optik Ürünler
Çok iyi bir koruma kalkanının içinde cam yada 
plastik fiber malzemeden oluşan fiber optik 
kablolar dış etkenlerden etkilenmeden çok uzun 
mesafelerde kayıpsız iletim sağlayan ürünlerdir.

HCS, ETK, UPTECH, ORING 
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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CAT 6 Sistemler
CAT 6 Ürünler gigabit hızında veri taşıyabilen 250 
mhz ye kadar performans sağlayabilen 
standartlarda network elemanlarıdır.

NOBLETEC, ORING, UPTECH  
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 

CAT 7 Sistemler
CAT 7 ürünler 10 gigabit hızında veri taşıyan 
600 mhz ye kadar performans sağlayabilen 
standartlarda network elemanlarıdır.

NOBLETEC, ORING, UPTECH  
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz. . .
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Kabin
Projelerde tesisatın ve tüm bağlantıların 
sonlandırıldığı, sistemin düzenini sağlayan 
ürünlerdir.

Kabin ihtiyaçlarınız için ASYA Telekom’un 
kendi markası olan NOBLETEC kabinleri
ihtiyaç duyduğunuz ebatta temin 
edebilirsiniz.

Switch

Modem; bilgisayarların telefon hatlarını 
kullanarak bilgi alıp vermesini, haberleşmesini 
sağlayan aygıttır. Sektörün önde gelen 
markalarını firmamızdan tedarik edebilirsiniz.

Modem

HP, ZYXEL, PLANET, EDGE-CORE, 
TP-LINK, D-LINK  
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz. . .
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KESİNTİSİZ GÜÇ
KAYNAKLARI ve AKÜ

6

Upsler, Akü Çeşitleri
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Akü Çeşitleri
Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirip 
depolayabilen ve gerektiğinde tekrar elektrik 
enerjisi olarak kullanılmasını sağlayan ürünlerdir.

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Upsler
Bağlı olduğu şebeke elektriğindeki 
dalgalanmaları kesintileri kendisine bağlı olan 
cihazlara aksettirmeden bağlı cihazların stabil 
şekilde çalışmasını sağlayan ürünlerdir.

INFORM, MAKELSAN
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 
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SES SİSTEMLERİ

7

Hoparlörler, Anfi, Mikrofon,Mixer
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Amplifikatör
Ses sistemi elemanlarının takıldığı, giren ses 
sinyalinin çeşitli ayarlamalar yapılarak çıkışını 
sağlayan elektronik cihazlardır. 

BOSCH, NOTEL, MİKAFON, SPEKON, 
WESTA
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…

Hoparlörler
Elektrik dalgalarını ses dalgalarına çevirip 
anlaşılabilir şekilde duyulmasını sağlayan 
cihazlardır. 

BOSCH , NOTEL, MİKAFON, SPEKON, 
WESTA
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz…
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Mikrofon
Ses dalgalarını elektrik dalgalarına çevirerek 
anfiye iletilmesini sağlayan cihazlardır. 

BOSCH , NOTEL, MİKAFON, SPEKON, 
WESTA
ve sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz… 

Sarf Malzemeler
Ses cihazlarının fiziksel olarak birbirleri ile 
bağlanmasını sağlayan çeşitli ekipmanlardır.

Sektörün önde gelen diğer markalarının 
ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı 
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz. . .
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KABLO ve KANAL
SİSTEMLERİ

8

HDMI & VGA Kablolar, Tüm Zayıf Akım ve Enerji Kabloları, 
Kablo Kanalları ve Aksesuarlar
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HDMI & VGA Kablolar
Görüntüleme cihazına görüntülerin aktarılmasın-
da kullanılan kablolardır. 

Telefon hatlarının ve telefonların iletişiminde kul-
lanılan kablolardır.İç mekanlar için dahili kablolar 
kullanılır.Dış ortamda ise özel yalıtımlı ve ihtiyaca 
göre askı telli harici kablo modelleri tercih edilir.

Kablo Kanalları ve
Aksesuarlar
Tesisatın düzenli ve estetik durması için 
kullanılan içerisinden kabloların geçtiği çeşitli 
renk ve boyuttaki ürünlerdir. 

Sektörün önde gelen markalarının ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve ihtiyaçlarınızı
belirlemek için lütfen temsilci arkadaşlarımız ile 
irtibata geçiniz. . .

Tüm Zayıf Akım ve Enerji 
Kabloları
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TELEFON KUTU İRTİBATLANDIRMA
ve SARF MALZEME

9

Kablo Dedektif Kiti, Modüller, İrtibatlama Aletleri, Plug, Pense, Diğerleri
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Kablo Dedektif Kiti
Karmaşık tesisatlarda yaşanan problemlerde en 
büyük zaman kaybı kablonun diğer tarafını tespit 
etmektir. Bu ürünü sadece ASYA Telekom’da 
Bulabilirsiniz.

Plug ve Pense
Telefon ve data tesisatlarının vazgeçilmezi olan 
bu ürünleri kendi markamız olan NOBLETEC 
markası ile temin edebilirsiniz. 

Modüller ve İrtibatlama
Telefon tesisatlarının vazgeçilmezi olan bu 
ürünleri kendi markamız olan NOBLETEC 
markası ile temin edebilirsiniz. 

Kutu, Çatı ve Sarf 
Malzemeler
Telekomünikasyon tesisat ve alt yapısında 
ihtiyaç duyulan tüm ana ve yardımcı 
malzemelerin tamamını firmamızdan temin 
edebilirsiniz.
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PROJE DESTEĞİ
ve

HİZMETLER

10

Zayıf akım ürün çeşitliğimizle proje destek çalışmalarımızda önemli fayda sağlamaktayız. Şartname okuma, 
etüt çalışmaları, belirlenen ürünler için iyi fiyat, özenli kurulum, test ve devreye alma ve satış sonrası destekleri 

tek noktadan, Asya Telekom’dan, alabilirsiniz.

Çalıştığımız Projeler;
l Güvenli Okul   l Konut, Rezidans   l Spor Kompleksi   l Sağlık Ocağı, Tıp Merkezi, Hastane   l Belediye 

l Cami   l Müze   l Otel   l Stadyum   l Otopark   l AVM   l Silahlı Kuvvetlere Ait Kurumlar
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Robot Kaydı ve 
Bekletme Müziği
Arandığınızda robot sisteminin sizin istediğiniz bir 
müzik ve anonsla arayanı karşılaması sistemleri ve 
arayanı beklettiğinizde hazır veya sizin istediğiniz 
bir kayıt ile bekletilmesini sağlayan sistemler. 

Müşteri Hizmetleri & Teknik Servis
Asya Telekom satış ürünleri ile ilgili sorularınız ya da destek talepleriniz öncelikli olarak ürünü satın aldığınız ve size hizmet veren 
yetkili satıcılarımız tarafından karşılanmaktadır. 

ROBOT DOLUMU

Santralinizde robot devresi kullanarak dışarıdan gelen 
aramaları organik bir karşılama olmadan ilgili kişiye 
yönlendirebilirsiniz.Bu yönlendirme mesajlarını ve 
müziğini dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. 

Bu hizmetimiz ile tercih ettiğiniz veya hazır müzikler ve 
bağlantı sıralamasına göre profesyonel stüdyo ekibimiz 
tarafından kayıtları gerçekleştirilip devreye yüklenmiş veya mp3 olarak alabilirsiniz. Dolumlar Türkçe-İngilizce ihtiyaç dahilinde farklı 
dillerde yapılabilir.

MÜZİK DEVRESİ

Dışarıdan gelen aramaların aktarımları sırasında  veya görüşme aralarında hattı bekletmeye aldığınızda bekleme süresince hattaki 
kişiye  hazır kayıtlarımızdan veya  istediğiniz bir kayıt dinletebilirsiniz. Bu yöntem ile bekleyen kişinin beklediğini anlamasını ve bu 
süreci istediğiniz mesajları dinleterek faydalı hale getirebilirsiniz. Standart müziklerin dışında bir talep olduğunda seçtiğiniz müziğin 
üzerine istediğiniz metin kayıtları profesyonel stüdyo ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır.

İhtiyacınızı belirlemek ve talep oluşturmak için lütfen uzman ekibimiz ile irtibata geçiniz.

Asya Telekom için müşterileri:

Asya Telekom için müşteri sadece bir alıcı değildir…
Önce insandır, müşteri yol arkadaşıdır, yoldaştır…
Beraber paylaşılan ekmek ve aştır…
Beraber çekilen çiledir, cefadır…
Verilen mücadelenin sonunda başarıya birlikte ulaşıldığını görünce, birlikte sürülen sefadır…
7 bölge 81 il ve 957 ilçede gözümüz kulağımız ve sesimizdir…
Müşteri…

SADECE BİR MÜŞTERİ DEĞİLDİR.

Çalışma prensiplerimiz:

Her türlü talebiniz dikkatle dinlenmekte, kayıt altına alınmakta, deneyimli müşteri hizmetleri birimimiz tarafından, satış öncesi ve son-
rası ile ilgili her türlü sorunuz çözüm odaklı biçimde yanıtlanmaktadır.

Herhangi bir nedenle çözümlenememiş talepleriniz için,
Asya Telekom Destek Hattına başvurabilirsiniz

0850 433 27 92
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"1995 senesinde İstanbul Gültepe'de küçük bir işletme olarak kurduğumuz firmamız, biz 6 kardeşin ve birlikte 
çalıştığımız tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gayretleri neticesinde bugünkü sağlam yapısına ulaşmıştır. 

Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz bilişim ve güvenlik sektöründeki tecrübemiz ve sunduğumuz hizmetlerde-
ki esnek yapımız sayesinde, işbirliği halinde olduğumuz tüm kişi ve kurumların farklı ürün ihtiyacını hızla 
karşılayarak sektördeki gelişmelerle kendilerine öncülük etmekteyiz..

Portföyümüzde bulundurduğumuz dünyaca ünlü sektör markalarının sağladığı avantajların yanı sıra kendi 
marka ve ürünlerimizle kazanacağımız rekabet avantajlarını sektörle paylaşmak ve çözümler sunmak adına 
çalışmalarımıza sürekli devam etmekte ve yeni projelerimizle ilerlemekteyiz.

Bu dahilde, Türkiye genelinde genişleyen, dağıtım kanalımıza ve tüm iş ortaklarımıza güven veren bir firma 
olmak, onlarla birlikte gelişmek ve büyümek başlıca amacımız."

TELEKOMÜNİKASYON
VE NET GÜVENLİK

SİSTEMLERİ

Firmamızın kalite politikası; ürün 
kalitesi,müşteri memnuniyeti, teknoloji 
takibi, eğitim ve takım ruhu, sürekli 
gelişim, etik ve çevre duyarlılığı üzerine 
kurulmuştur.

Firmamız bu kalite anlayışını her türlü 
üretim ve hizmet çalışmalarında özenle 
ve sürekli olarak uygulamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ürün Kalitesi: 
Ürünlerimizin ülke ve dünya standartlarına uygun ve güvenli olması, 
tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir.

Müşteri Memnuniyeti: 
Ürün ve hizmetlerimizle memnun edemeyeceğimiz, ihtiyaçlarını 
karşılayamayacağımız müşterilerle birlikteliğimizin sürekli 
olmayacağının bilinci ile her adımda özenli ve dikkatli 
davranmaktayız.

Teknoloji Takibi: 
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya standartlarında devam 
etmesi için her türlü teknolojik gelişmeyi izlemekte ve 
çalışmalarımıza uyarlamaktayız.

Eğitim ve Ekip Ruhu: 
Ekip anlayışı ve eğitim, her kademede ön planda tutularak, 
birimler ve kişiler arasında sinerjistik etki, destek ve dayanışma 
içinde faaliyet göstermekteyiz.

MARKALARIMIZ
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GÜÇ KAYNAKLARI
VE AKÜ

KANAL SİSTEMLERİ
VE AKSESUARLARI

TELEFON KUTU İRTİBATLAMA
VE SARF MALZEME

SANTRAL MÜZİK
ROBOT KAYIT

NETWORK DAHİLİ ve HARİCİ
KABLOLAR

Asya Telekomünikasyon ve Netgüvenlik Sistemleri
Mehmet Akif Mah.Öztekin Cad.No:18 ASYA Plaza Ümraniye - İstanbul
Telefon: +90 850 433 27 92
Faks: +90 (216) 499 70 53
E-Posta: info@asyatelekom.net

Perpa 8. Kat Şube :
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No:908 Okmeydanı / İstanbul
Telefon: +90 850 433 27 92 (3 tuşlayınız)
Faks: +90 212 210 70 79

Bostancı Şube :
Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad.Kutay Han.No:103/1 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 (216) 573 23 43 (pbx)
Faks: +90 (216) 573 23 41


