
GELECEĞİ GÖRENLER

Çift Çekirdek Performansı                   

Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantısı

6 Port

                                      

MachBEE MES & IoT ürün ailesinin yeni üyesi olan MachBEE IoT V2 Mini'nin

işletmelerde sahadan veri toplama konusundaki maliyetlerinizi minimuma

indirmesini hedefliyoruz. 6 sensör bağlantı portu daha düşük maliyet  ile proje

yapmanızı sağlayacak olup standart paket içerisinde Wi-Fi özelliği ile

gelmektedir. Opsiyonel olarak "ETHERNET" bağlantısı tercih edilebilir.

Özellikleri;

MachBEE IoT V2 Mini

SON GELİŞMELER

ETKİNLİK

Anadolu Bölge Distribütörü olan NDC Teknoloji 15

Mart ve 16 Mart tarihlerinde Ankara'da

düzenleyeceği etkinlikler ile MachBEE ürününü tüm

Anadolu'ya açmayı hedefliyor. 15 Mart

Çarşamba günü Ankara İvedik OSB içerisinde

bulunan Ankara Teknopark'ta düzenlenecek olan

tedarikçilere kapalı olan etkinlikte "İşletmeniz 

 dijitak dönüşüme ne kadar hazır?" başlığı ile 

 misafirlere MachBEE MES&IoT anlatacağız..   

Anadolu Bölgesi distribütörü NDC

Teknoloji Mart ayı içerisinde 2

etkinlik organize ediyor.

MachBEE IoT V2 Mini Yolda
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GELECEĞİ GÖREN İŞLETME

Yapmış oldukları bu detaylı üretimin her aşamasını uçtan uca anlık takip

etmek, müşterilerine profesyonel hizmet vermek bunun doğru şekilde

raporlanmasını sağlamak için MachBEE MES & IoT tercih etmiştir.

16 Mart Perşembe günü ise yine Ankara'da CP

Ankara Otel'de düzenlenecek olan NDC Teknoloji

Çözüm Ortakları toplantısı ile tüm Türkiye'deki

satış ve destek ağımızı genişletmek üzere yeni iş

ortaklarımız ile bir araya gelerek "Müşterilerinizi

Dijital Dönüşüme Hazırladınız mı? başlığı ile

MachBEE MES & IoT uygulaması ve IoT cihazları

ile tanıştıracağız. 

5 Volt desteği

SD Kart desteği

Compact Tasarım

Opsiyonel Ethernet Portu

1980 yılında Hasan Gültekin tarafından kurulan Diriliş Otomativ 1990 yıllarına

kadar oto döşeme malzemeleri satışı ile iştigal etmiştir. Bu yıllarda edinilen

bilgi tecrübe ve üretim sevdasıyla yola çıkan Hasan Gültekin yüksek frekans

pres makinası alarak otomobillerin iç kapı döşemelerinin imalatına başlamış

tüm türkiye genelinde satışlara başlamıştır.2018 yılı itibari ile 30 ülkeye ihracat

gerçekleştiren firmamız Ankara’da 5000 m2 kapalı alanlı yeni fabrikasında

üretimine devam etmektedir.


