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Şirket hakkında genel bilgiler:
Visiotek Ltd. Şti. 2000 yılında Tübitak MAM teknoparkında görüntü algılama ve işleme (image processing)
yazılım ve kullanımları geliştirmek üzere Tübitak Destekli olarak kurulmuştur. Kurucu 2 Ortak; Tübitak Marmara
Araştırma Merkezi ve Aselsan Elektro-Optik gurubu çalışanlarıdır. Şirket 2003’den itibaren sanayiye destek
vermektedir.
Seri üretim esnasında banttan geçen nesnelerin optik cihazlarla hatalı ve defolu olarak ayrılması için her üretime
özgü mühendislik çözümleri geliştirilir.
Şirketimiz kalite control konusunda 20 yıllık deneyime sahiptir. Optik kalite kontrol sistemleri entegrasyonu,
ekipman temini, değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Vizyon:
Komplike teknolojileri “kullanıcıya kolay” duruma getirmek, bilgiyi paylaşarak büyümek, teknolojide pratik ve
yenilikçi çözümler geliştirmek, üretime ve insana katkıda bulunmak , parlak fikirleri teknolojiye aktarmak amacı
ile 2000 yılında kurulmuştur.
Biz, teknolojide yenilikçi yaklaşıma önem veren şirket ve kurumlarla çalışıyoruz.
Ürünlerimiz; üretim kalitesini arttıran, üretimi kolaylaştıran, yeni teknolojik imkânlar sunan, gelişmiş, kullanıcıya
kolay ürünlerdir.
Pazarlarımız; ulusal ve uluslararası üretim sanayisinin bütün kollarıdır.
Kullandığımız ana teknolojiler; yazılım, elektronik, optik ve ileri-sensor teknolojilerdir.
Değerlerimiz; kalite, yenilik, dürüstlük ve güvenilirliktir.
Farklılığımız; komplike teknolojileri kullanıcıya kolay, ekonomik ve en iyi çözüm önerileriyle sunmaktır.
İleri ve yeni teknolojilerle donanmış bir şirketiz.
Misyon:
Türk üreticisine yenilikçi teknolojileri sunarak Türk sanayisinin daha verimli, daha kaliteli ürünlerle rekabetçi
olmasının sağlanmasında katkıda bulunmak, Türkiye’de AR-GE’yi teşvik ederek kendi konusunda Türkiye’nin en
büyük AR-GE şirketi olmak.
Hizmetlerimiz:
*Smart Kamera ile çözümler
*PC’li çözümler
*Yapay görme yazılımları
*Aydınlatmalar

*Objektifler
*Ekipmanları
*Sistem entegrasyonu
*Danışmanlık

Çözüm ortaklarımız:
Alman şirketleri Vision Components GmbH, Vision Control GmbH, Smart Surve GmbH, OPSIS GmbH Türkiye
distribütörüyüz.
Çözümlerimizi bağımsız ve gerekli konularda Almanya’da bulunan iş ortaklarımız ve temsilcisi olduğumuz
şirketlerle geliştirmekteyiz.

Ekipmanlarımız ve geliştirdiğimiz ürün çeşitleri:
*Genel endüstriyel 2D ve 3D kamera kontrolleri
*Termal kamera kontrolleri
*Özel görüntü işleme yazılımları
*Makine imalatçılarına özel çözümler

*Üniversite ve araştırma kurumlarına özel çözümler
*Gıda ürünleri kontrolleri
*Akıllı güvenlik kontrolleri
*Trafik kontroll uygulamaları

Endüstriyel kameralar,optik komponentler (objektifler), aydınlatma ve yazılım kullanarak özgün
mühendislik çözümleri geliştiriyoruz.
Endüstriyel kameralar:

Çoklu kamera ünitesi
Vicosys

3D kalite denetleme

Özel Çözümler

Yenilikçi akıllı (smart) nano Kameralar

Aydınlatmalar:

Görüntü algılama ve işleme yazılımları (yapay görme): Alman iş ortaklarımızla birlikte her projeyi müşterinin
istekleri doğrultusunda ve üretim gerekçelerine özgün olarak geliştiriyoruz.

Bazı Müşterilerimiz (Türkiye):
Akımmetal
Akplas
Aselsan
AES-Elektronik
Bulut kalıp
Bosch-Bursa
EKS Proma Elektronik Kontrol Sist.,
FERM Endüstriyel Cihazlar ve Elektronik San. A.Ş.
Hayes Lemmers Inci
Marmara Birlik
MEGA Elektronik
Nestle
ÖZDE Makine
ROTSİS
Siemens
Şölen
Sinter Metal
SILA Teknik
Teklas
Tekno Mühendislik
Tübitak MAM
İTÜ
Bahçeşehir Üniversitesi

Geliştirdiğimiz projelerden örnekler:

Ölçüm

Ölçüm

Jant tip kontrolü

Ventil deliği açısı

Robot görme

Şişe ağız kontrolü

Çikolata eksik

Kapak kontrolü

Profil ölçüm projeksiyon

Konnektör

3D Konnektör

Sinter metal dişli
kontrolü

Hortum örgü kontrolü

3D kaynak kontrolü

3D bisküvi kontrolü

Renk kontrol

Data Matrix & barkod

Kraker bütünlük

Kalıp kontrol

Hortum yüzeyi

İletişim bilgileri:
Visiotek Ltd Şti.
Tanzimat Sok. 73
34730 Kadıköy – Göztepe, İSTANBUL
Tel/faks: 216 386 05 33
info@visiotek.com.tr

G.Y.T.E.-TEKMER-KOSGEB
Teknoloji Geliştirme Merkezi
Çayırova-Gebze, Kocaeli
www.visiotek.com.tr

