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CAMCO TECHNOLOGIES   
GÖRSEL TABANLI TERMİNAL OTOMASYON 
ÇÖZÜMLERİNDE SEKTÖR REFERANSI 
Camco Technologies, Konteyner, Ro-Ro, İntermodal ve Demiryolu Terminalleri için görsel destekli terminal, kapı ve vinç otomasyon 
sistem ve çözümlerini geliştirir ve pazarlar. Ürün ve çözümlerimiz müşterilerimizin faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini, güvenliği 
ve maliyet etkililiğini artırmalarını sağlar.

Otomasyon çözümlerimiz her koşulda, her terminal için ve her işlem ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Modüler yapıları, özenle 
seçilmiş parçaları ve kolay bakımları ürünlerimizi, sağlam ve sıkıntısız bir çözüm arayan terminal işletmecileri için en iyi çözüm yapar.

Optik Karakter Tanıma (OCR) ve Optik Özellik Tanıma (OFR) konusunda tanınmış bir lider olarak, en zorlu koşullarda dahi elle 
müdahaleleri en aza indirerek pazardaki en iyi doğruluk oranlarını sunmaktayız.

Denizyolu ve demiryolu pazarında uzun süredir var olan bir oyuncu olarak, Camco kaliteli ürünler, seçkin mühendislik ve yüksek 
değerli terminal ve kapı işlemleri uzmanlığının benzersiz bir birleşimini sunar. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmek her yerde 
hedefimiz olmuştur. Bu da bizi anahtar teslim terminal ve kapı otomasyon çözümlerinizi geliştirme ve uygulamada en iyi ortağınız 
yapmaktadır.

KONTEYNER 
TERMİNALLERİ

Kamyon, tren ve gemi için kapı 
otomasyonu. Erişim kontrolü, alan 
değişimi ve konum tespit sistemleri. 
Camco çözümleri, terminalinizin tüm giren 
ve çıkan trafiği tespit ve kaydetmesine 
imkân tanır.

DEMİRYOLU VE İNTERMODAL 
TERMİNALLERİ

Konteyner ve römork elleçleyen Ro-
Ro terminalleri için kapı otomasyonu 
ve durum izleme sistemleri. Yüksek 
çözünürlüklü resimler, etkin hasar talebi 
yönetimi sağlar.

RO-RO TERMİNALLERİ

Vagon, konteyner ve yarı römorkların 
otomatik kaydı ile planlayıcı ve ekipman 
sürücülerinin işi kolaylaşarak genel etkinlik 
ve güvenlik artırılır.

CAMCO PAZARLARI

CAMCO HİZMETLERİ
TASARIM, SİMÜLASYON 
VE ANALİZ

BAKIM VE DESTEKPROJE YÖNETİMİ, 
UYGULAMA VE EĞİTİM

Tasarım aşamasından itibaren 
mühendislerimiz sistem tasarımının, işlem 
hacmi ve etkinliği en yüksek seviyeye 
çıkarmak için darboğazları ortadan 
kaldırarak gereksinimlerinizi karşılamasını 
sağlar. Camco, terminal ve işlemleriniz 
için uyarlanmış mühendislik çözümleri 
tasarlar ve uygular.

Sağlam proje yönetimi, uygulama ve 
eğitimi, Camco’nun uzun yıllara dayanan 
deneyimi üzerinde oluşturulan kanıtlanmış 
metodolojisini izler.

Camco’nun mühendislik çözümleri en 
yüksek standartlara uygundur. 7/24 destek 
hizmeti vardır. Tümleşik destek araçları 
sayesinde, arıza riski azaltılarak, hatta 
ortadan kaldırılarak tesisinizin arıza bulma 
ve uzak takibi mümkün olur.

200B
GÜNLÜK KAYIT 

YAPTIRAN KAMYON

2.000
KAPI VE AKTARMA 

NOKTASI KİOSKU

230
TERMINAL
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CAMCO KAPI ÇÖZÜMLERİ

DOĞRU VERİ KAYDI

Kapı otomasyonu genellikle terminal otomasyonunda ilk adımı oluşturur. Kamyon, 
konteyner veya römorkun giriş/çıkış hareketlerinin bilinmesi, terminal planlaması ve 
kayıt tutma optimizasyonunda anahtardır. Aynı zamanda, otomasyonu sağlanmış 
durum kaydı, konteyner veya römork hasarı için, muhtemel hasar taleplerinin ele 
alınmasında gerçek bir kazanç olan görsel kanıt sağlar. 

KAPI İŞLEMİNİ HIZLANDIRMA

Camco Kapı Otomasyon Çözümü sayesinde İntermodal terminalleri ve iç terminaller, 
kamyon, konteyner veya römork verilerinin işleme ve onayının otomasyonunu 
gerçekleştirir. Son teknoloji ürünü kamera portalimiz, tüm giren/çıkan kamyon ve 
römorkları tarayarak konteyner numarası ve ISO kodu, römork ILU numarası ve sarı 
levhalar, plaka numarası, tehlikeli yük etiketleri gibi bilgileri otomatik olarak algılar. 
Bu bilgileri kapı ve TOS sistemine besleyerek, kapı işleme hızı artırılabilir ve hatalar 
azaltılabilir. İleri kapı otomasyonu için Camco, terminallerin konteyner teslim alma 
ve sevkini düzenlemesini sağlayan, tamamlayıcı mobil uygulamayla birlikte bir Araç 
Rezervasyon Sistemi geliştirmiştir. İndirilen ve alınan yüklerin ön kaydı sayesinde, kapı 
trafiği yavaşlatılır ve kapılarda aşırı yığılmaların önüne geçilir. Böylece, trafik tıkanıklığı 
önlenir ve genel kayıt tutma iyileştirilir. 

DİKİŞSİZ TOS ENTEGRASYONU

Camco kapı sistemleri, patentli kapı kioskları, kamera portalları, Araç Rezervasyon 
Sistemi (VBS) ve çok özellikli Kapı İşletim Sistemi’ni (GOS) içerir. Camco GOS tüm kapı 
donanımını yönetir ve aralarında Interman, Modality, Tideworks, Samskip, Cofano, NAVIS 
Octopi’nin bulunduğu birçok farklı yaygın ve patentli TOS sistemine dikişsiz entegre olur. 

İNTERMODAL OTOMASYONU:
KONTEYNER VE RÖMORK DEVİR İŞLEMİNİ ARTIRMA

Internet of Logistics (IoL), Big Data ve Artificial Intelligence, kapı, demiryolu, vinç ve alan işlemlerini dönüştürüyor. İntermodal terminali 
ve iç terminal işletmecileri dijital dönüşüm ve terminal otomasyonuna giderek daha fazla yatırım yapıyor. Camco, yenilikçi demiryolu 
ve intermodal otomasyon çözümlerinde öncü konumda bulunuyor.

Ürün ve hizmet portföyümüz, vagon, konteyner, yarı römorklar ayrıca kamyonların kamyon kapıları, raylar veya alandaki hareketlerini 
tanımlamak ve izlemek üzere tasarlanmıştır. Bu sayede İntermodal terminalleri ve iç terminaller hataları büyük ölçüde azaltarak, zaman 
kaybının önüne geçilir, etkinlik ve karlılık artırılır. Tüm Camco tanımlama çözümleri, konteyner, şasi, hatta kamyon lastiklerinin dahi 
muhtemel hasar taleplerinin ele alınması için görsel dokümantasyon sağlayan durum kaydını içerir.

 

Camco, Kuzey Amerika 1. sınıf demiryollarının tümüne yönelik 50 İntermodal terminali dahil 100’ün üzerinde İntermodal terminalinde 
kurulu gıpta edilen bir otomasyon çözüm başarısına ulaşmıştır. Pazar referansı teknolojimiz, tam otomasyonlu terminallere dikişsiz 
olarak entegre olur. Ancak, bazı terminaller hiçbir zaman ileri otomasyonun maliyetini haklı göstermeyecektir. Camco çözümlerimizin 
“tak-oynat” tasarımı, aşamalı uygulamaya olanak tanır.

Sık sık karşılaşıldığı üzere, bir kapı sistemi, uygulamadan hemen sonra sınırlı otomasyona sahip küçük terminallerde etkinliğini artıracaktır. 
İş geliştikçe, Camco çözümlerinin ölçeklenebilirliği buna paralel büyüme sağlayarak daima gereken otomasyon ihtiyacına denk 
gelmektedir. Otomasyonun terminallerin genel performansının iyileştirilmesine ne ölçüde yardım edebileceğinin tanımlanmasında 
terminal işlemlerinin değerlendirilmesi ve müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması elzem olmaktadır.

ADIM ADIM ENTEGRASYONDAN TAM OTOMASYONA

100+ İNTERMODAL TERMİNALİ 
İLE ULAŞILAN BAŞARI
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• İyileştirilmiş TOS planlaması ve daha iyi kaynak kullanımı
• Etkin talep yönetimi
• Daha iyi taşınmaz kullanımı sağlayan daha küçük ayakizi ve daha yüksek kapı etkinliği
• Basit ve sağlam yapı
• En yüksek oranda doğruluk ve en düşük sayıda özel durum
• 7/24 kullanılabilirlik 

SEKTÖR TERCİHİ KAMYON KAMERA PORTALİ

ARTAN ETKİNLİK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

KAMYON VE KONTEYNERLERİN 
HIZLI VE DOĞRU KAYDI

CAMCO  
KAMYON KAMERA PORTALİ

Benzersiz OCR/OFR doğruluğu: karakterlerin yanı sıra IMDG 
etiketleri ve mühür tanıma

Camco’nun yapay zekâ (AI) görüş teknolojisi, İntermodal terminali kamyon 
kapılarında hız, doğruluk ve işlem hacmini büyük ölçüde artırır. Kamyon ve 
yük bilgileri kamyon kamera portaline kaydedilir ve doğrulama için TOS’ye 
gönderilir. Güçlü kameralar, evrişimsel sinir ağları (convolutional neural 
networks) ve yapay zekaya (AI) dayalı son nesil OCR/OFR motorları üzerinde 
çalışarak, tanıma oranlarını en yükseğe çıkarırken, özel durum işlerini en aza 
indirir. Hat tarama kameraları konteyner ve römorkların sol, sağ ve üst taraflarının düzenli görüntülerini temin ederek, durum kaydı 
için güçlü ve otomasyonlu çözüm sunar.  Tren stok ve durum izlemesi amaçlarıyla yapılan manüel gözle muayeneler artık geride kaldı.

• Tüm giren-çıkan kamyonları kontrol eder
• 15 m/sn hıza kadar kesintisiz kamyon akışı içerir
• 300 kamyon/saate kadar yüksek işlem hacmi
• Tip ve boyutları dahil olmak üzere konteyner ve yarı 

römorkların tanımlanmasını destekler
• US şasi numaralarını destekler

• Durum kaydı için kamyon ve kargo sol, sağ ve üstünün 
düzenli görüntüleri

• Kamyon ön ve arkasının alan taraması
• Özel durum işlemesi için tümleşik hizmet masası
• Dikişsiz TOS entegrasyonu

STANDART ISO KONTEYNERLERİNİ OKUMA
ISO 6346’e göre, tüm standart ISO konteynerleri ve CEN standart konteynerleri veya hareketli kasalar üzerine 11 haneli konteyner 
tanımlayıcısı ayrıca 4 haneli ISO konteyner ölçü ve tip kodunun yazılması gerekmektedir. Camco kamyon portali konteyner ve 
kamyon kimliklerinin yanı sıra IMDG etiketleri, kapı yönü ve mühür gibi ek işaret ve özellikleri muntazam şekilde okur.

OCR OFR

Konteyner Kimliği ve  
ISO kodu

Tehlikeli yük etiketi

Plaka Kapı yönü

Ağırlık ve kapasite Mühür

Şasi üzerinde konteyner konumu

EŞSİZ DOĞRULUK

Camco OCR/OFR sistemleri esnek kullanıma ve modüler yapıya sahip olup, kapı işlemlerini hızlandırırken kamyon işlemi süresini en 
aza indiren özelleştirilmiş çözümler sağlar. 

 
Konteyner Kimliği  
ve ISO

Ağırlık ve Kapasite

Kapı yönü

Tehlikeli yük etiketleri 

 Mühür tespiti



CAMCO TECHNOLOGIES 9CAMCO TECHNOLOGIES8

YARI RÖMORKLAR VE HAREKETLİ KASALARI OKUMA

Tanıtma amacıyla, Avrupa’da yarı römorkların, standart konteyner kimliğine benzer bir Uluslararası Yükleme Birimi veya ILU kodu 
alması gerekmektedir. 01.07.2019’dan itibaren, Kombine Taşımacılık için tüm yükleme birimlerinde (vince alınabilir yarı römorklar, ISO 
standardı dışı konteynerler, hareketli kasalar), demiryoluna özgü bir sarı kod numarası plakası bulunmak zorundadır. Bu ilave sarı 
plaka, yükleme biriminin ölçü ve tipini tanımlar: gabari, uzunluk sınıfı, XL kodu, vb. Belirli bir güzergahta taşınacak bir yükleme birimi 
için, bu birimin gabari kodlarının söz konusu güzergahı oluşturan hatların gabarisini aşmaması gerekir.

ILU KODU (İNTERMODAL YÜKLEME BİRİMİ)

ARACIN/ KARGO HASARINI OKUMA

Yol ve park kazaları, kaldırma işlemleri ve çarpışmalar, vandalizm veya yalnızca aşınma, terminal dışında veya içinde kamyon ve 
kargolara zarar verebilmektedir. Camco kamyon portali, römork gövdeleri, konteyner gövdeleri, çatılar, şasi ve tekerleklerdeki hasarları 
saptayabilen görsel tabanlı Otomasyonlu Hasar Muayenesi (ADI) sağlar. ADI işleminde, OCR/OFR işlemi için kullanılanlarla aynı kaliteli 
hat tarama ve alan tarama görüntüleri kullanılır. Bir römork veya kamyon, kamyon kamera portalinden geçtiği zaman, sistemlerimiz 
herhangi bir hasarı otomatik olarak saptar. Otomasyonlu hasar kaydı, hasar konusunda anlaşmazlık ortaya çıkması halinde terminaller, 
lojistik firmaları veya römork ve kiralama şirketlerine yardımcı olacaktır.

Gabari bilgileri

Taşıma yüksekliği, cep vagon için ayarlanır

Yapısal sertlik bilgisi

Yarı römorkun uygun olduğu ve 
yüklenebileceği cep vagon tasarımını 
gösteren tüm uyumlu kodlar

Gabari bilgileri

Hareketli kasa uzunluk sınıfı

Hareketli kasa genişliği 

Yapısal sertlik bilgisi

Sarı plaka, yarı römorkların (solda) ve hareketli kasaların (sağda) ölçü ve tipini tanımlar.

Hat tarama görüntüsü, Camco kamera sistemleri tarafından yakalanan şekilde, ILU kodu ve sarı plakalar dahil bir römorku gösterir.

ILU kodlu ve sarı plakalı römorklar.

SARI KOD NUMARASI

ADI: HASAR TALEP YÖNETİMİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ

GERÇEK ZAMANLI HASAR TESPİTİ

• Araç ve kargo hasarının otomasyonlu dokümantasyonu
• Hasar anlaşmazlıklarında ayrıntılı dokümantasyon
• Artan kargo koruması
• Artan yol güvenliği: tekerlek, lastik, far, vb. muayenesi
• Daha az manüel kontrol 

SIK HASAR KAYDI

• Araç/kargo gövdesi hasarı: çizikler, çentikler, delikler, çıkıntılar, vandalizm, bant yırtılmaları 
• Araç/kargo çatı levhası hasarı: düşük gabarili köprü ve üstgeçitlerden dolayı yırtılma, delik ve çentikler
• Hasarlar/ yan eteklik kaybı, hasarlar/ iniş takımı kaybı
• Çamurluk kaybı
• Hasarlı veya aşınmış lastik
• Eğik kasa

Genellikle kaldırma işlemlerine bağlı, taban rayı 
hasarlı römork

Genellikle düşük gabarili köprü veya üstgeçite çarpma ile oluşan ön 
üst bölümü hasarlı römork. 
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SEKTÖR STANDARDI KAPI ÇÖZÜMÜ

CAMCO  
KAPI KİOSKLARI

MODÜLER KAPI KİOSK ÇÖZÜMÜ
• Kamyon sürücüsü kendi kendine hizmet terminali
• Sezgisel sürücü arayüzü
• Zorlu ortamlar için ergonomik ve güçlü tasarım
• Çeşitli RFID okuyucusu ve biyometrik okuyucu desteği
• Yüz kameralı VoIP interkom
• EIR ve aktarma yönlendirmesi için bilet yazıcısı
• Camco Araç Rezervasyon Sistemi uygulamasını destekler
• Kolay bakım ve hızlı onarım için Tak-Oynat modülleri
• Kapsamlı uzak arıza bulma ve yönetim yazılımı
• Araç, insan, kamyon kullanımı için uyarlanmış tam kiosk yükseklik aralığı

• Erişim kontrolü: iyileştirilmiş güvenlik ve emniyet
• Kısaltımış kamyon dönüş süresi
• Kapı personeli ihtiyacının ortadan kaldırılması
• Artan kapı işlem hacmi
• Kolay servis ve bakım
• Artan kapı etkinliği, azaltılmış Opex
• Dikişsiz TOS entegrasyonu

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA

Camco’nun kurumiçi tasarımlı kapı kioskları, kamyon sürücülerinin yerlerinden  
kalkmadan tanıtma ve kayıt işlerini yapmalarını sağlayan kendi kendine hizmet 
terminalleri olarak görev görür. Tüm bilgiler anında TOS ile kontrol edilir.

Bu kendi kendine hizmet erişimli kayıt kavramı, kapı personeli ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırarak, bir 
yandan işletim maliyetlerini azaltırken diğer yandan kapının kullanılabilirliğini artırır. Buna ek olarak, iyi tasarlanmış 
bir işlem akışı, kapı işleme sürelerini azaltacak, böylece kapı başına toplam işlem hacmini artıracaktır.

Yerleşik Erişim Kontrol sistemi, terminalin genel emniyet ve güvenliğini yönetir. Camco Hizmet Masası uygulaması sayesinde 
kapı operatörleri özel durumları uzaktan işleyebilir veya sorunları sorun mahalline gelmeye gerek kalmadan çözebilirler.

SEZGİSEL VE ETKİN KULLANICI ARAYÜZÜ

Çoklu dil destekli kolay erişilebilir dokunmatik ekranlar, kamyon sürücüleri için 
kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Basit ve net talimatlar sürücüyü işlemlerde 
yönlendirir. Gerekirse sürücü VoIP interkomu kullanarak yardım masasını arayabilir.  

Kurulan kiosk sayısı: 1000+
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TERMİNAL, TAŞIYAN VE KAMYON 
SÜRÜCÜLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAMA

CAMCO  
ARAÇ REZERVASYON SİSTEMİ

Camco Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) veya kamyon tayin sistemi, İntermodal, 
nakliye şirketleri ve kamyon sürücülerini birbirine bağlayan bir sezgisel kamyon 
rezervasyon aracıdır. VBS, giren-çıkan nakliyenin etkin yönetimine imkân tanıyarak, 
etkin intermodal kamyon kapı işlemleri ve en kısa kamyon dönüş süreleri sağlar. 
Daha iyi kamyon akışı, trafik tıkanıklığını önler ve büyük ölçüde hizmet masası 

• Daha iyi kamyon akışı, daha kısa kamyon dönüş süresi
• Yoğun anlarda iyileştirilmiş kapı yönetimi
• Daha az hizmet masası müdahalesi
• Artan işlem hacmi
• İyileştirilmiş kayıt tutma

• İyileştirilmiş zaman yönetimi
• Daha hızlı kamyon dönüş süreleri
• Rezervasyon bilgileri üzerinde anlık geri bildirim
• Boşa giden seyahatlerin veya kapı boş zamanlarının önlenmesi
• Mobil uygulama: sürücülerle daha iyi iletişim

• Daha iyi zaman yönetimi
• Daha hızlı kamyon dönüş süreleri
• Daha iyi iletişim
• Kapılarda azaltılmış yönetim
• Daha az hata veya artık sefer

İNTERMODAL TERMIN

NAKLİYECİ

KAMYON SÜRÜCÜSÜ

VBS: BİR KAZAN-KAZAN-KAZAN DURUMU
müdahalelerinin önüne geçer. 

Zaman aralığı tahsisiyle birlikte, web tabanlı Camco VBS, indirilen ve alınan konteynerlerin güne yayılması amacıyla kapı işlemleri için 
zaman aralığı ve kota ayarlayabilir. Trafiğin yavaşlatılması, trafik tıkanıklıkları, kapı sayısı ve kapı ayakizinin azaltılmasına imkân tanır. 
Gelen trafiğin düz akışı, daha iyi kayıt tutmanın yanı sıra daha iyi alan ve tren planlamasına katkı sağlar.

İsteğe bağlı bir VBS mobil uygulaması sayesinde, kamyon sürücüleri ayrı ayrı, indirilen veya alınan yükleri daha iyi yönetebilir ve 
kapıda sunmadan önce eksik bilgileri tamamlayarak anlık erişime izin verir. 

WEB TABANLI SEZGİSEL TAYİN YÖNETİM ARACI 
• Terminal, nakliyeci ve kamyon sürücülerinin birbirine bağlanması

• Ziyaret ve yükleme bilgilerinin ön kaydı

• Kota ve zaman aralığı tahsisi ile genişletilebilme

• Kamyon sürücüleri için isteğe bağlı mobil VBS uygulaması

• Dikişsiz GOS ve TOS entegrasyonu

GİREN-ÇIKAN KAMYONLARIN DAHA İYİ YÖNETİMİ

• Daha iyi kamyon akış kontrolü, daha kısa kamyon dönüş süresi
• Yoğun anlarda iyileştirilmiş kapı yönetimi
• Daha az hizmet masası müdahalesi
• Artan işlem hacmi
• İyileştirilmiş kayıt tutma
• Kamyon şirketleri: Daha hızlı kamyon dönüş süresi
• Kamyon sürücüleri: giriş kapılarına anlık erişim, daha iyi zaman yönetimi
• Dikişsiz GOS ve TOS entegrasyonu

EN UYGUN KAMYON AKIŞI 
İÇİN SEYİR HALİNDE ÖN KAYIT 

UYGULAMASI
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TAM KAPI OTOMASYON İŞLEMİ YÖNETİMİ

CAMCO  
KAPI İŞLETİM SİSTEMİ

Camco’nun patentli GOS yazılım paketi özellikle intermodal terminali 
işlemlerinde kullanılan, kapı işlemleri, kiosk ekranları ve diğer özel arayüzler 
veya VBS benzeri uygulamalar gibi tüm kapı işlemleri ve alt işlemlerini 
yönetmek üzere geliştirilmiştir. 

Özelleştirmeye olanak tanımak için, GOS özel yazılım geliştirmesiyle birleşen 
bir dizi standart bileşenden oluşur. Bu kavram, esneklik ile istikrar arasında 
en uygun dengeyi sağlar ve müşterilere zaman ve bütçe dahilinde özel 
kapı işlemi sunar.

CAMCO GOS: HER ŞEYİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI İÇİN

• .NET tabanlı güçlü ve modüler yazılım.
• Başlıca TOS sistemleriyle kanıtlanmış arayüzler: Interman, Modality, Tideworks, Cofano, NAVIS Octopi, Samskip…
• Entegrasyon sürecini hızlandırmak için farklı seviyelerde simülatörler.
• Tüm büyük veri tabanlarını destekler (Oracle, DB2, SQL Server, …).
• Çoklu iletişim standartlarını destekler (TCP/IP, SOAP, FTP, jms, web services, …).
• Sunucu sanallaştırmasını destekler (VMware,…).
• Kiosk, operatör, kamera portali, erişim noktaları gibi sayısız işlem noktasını destekler.
• Her özel kapı işlemi için tümüyle özelleştirilebilir kapı işlemleri
• Grafik kullanıcı arayüzü üzerinden kapı işlemi görsel genel görünümü.
• Tarayıcı işlemi için web uzantısı.
• Gerçek zamanlı işlem izlemesi.
• Kiosk ve operatör ekranları için çoklu dil desteği.
• Erişim kontrol donanımı ile arayüz desteği (ISPS güvenliği, trafik bariyerleri, trafik lambaları, …).
• Yerleşik izleme ve tanılama yetenekleri.
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OTOMATİK KONTEYNER, RÖMORK VE VAGON KAYDI

CAMCO  
DEMİRYOLU OCR/OFR 
ÇÖZÜMLERİ

Camco’nun Demiryolu Çözümü trenleri tarar ve trenlerin terminale girişi 
sırasında, işlemleri engellemeden veya geciktirmeden önemli bilgileri 
yakalar. Bu, terminal ve demiryolu operatörlerinin bu bilgileri çıkış terminali 
tarafından verilen tren ve kargo bilgieriyle otomatik olarak karşılaştırmalarını 
sağlar. Ayrıca, terminal operatörlerinin, konteyner verilerini vagon ve 
tren konumuyla ilişkilendirerek, tren yükleme ve boşaltma işlemlerinin 

• Konteyner numarası ve ISO kodu
• Römork numarası
• Vagon numarası
• Tehlikeli yük etiketi (IMDG)
• Kapı yönü

CAMCO DEMİRYOLU PORTALİ: SINIFININ EN İYİSİ DOĞRULUK

hızlandırılmasını sağlayarak, böylece tren dönüş süresini iyileştirerek tren envanterlerini gerçekleştirmeleri veya güncelleştirmelerini 
yapmaları için güçlü bir araçtır.

Camco Train Gate Operator (Tren Kapı Operatörü) yazılımı, tek bir uzak konumdan dahi birden çok demiryolu portalinin özel durum 
işlemesine olanak tanır.

İsteğe bağlı Camco TrackView (Hat Görüntüleme) aracı, vagon RFID teknolojisiyle (AEI etiketleri) birleştiğinde canlı manevrayı destekler. 

TRENLERİ İŞLEMEYE GECİKMEDEN BAŞLAMA
Vagonların ve kargonun otomasyonlu kaydı ile birlikte, derhal tanımlanan bir vagon üzerindeki her konteynerin tam konumu ile karşılık 
gelen resimler sağlanır. Tren konfigürasyonu ve konteyner bilgilerinin anında kullanılabilir olması, kargonun işlenmesine gecikmeden 
başlanmasını sağlayarak, konteyner veya römorkun bekleme süresini azaltır. Demiryolu kayıt memurları artık hatların yanındaki veya 
konteyner elleçleme donanımı yanındaki numaraları okumak zorunda kalmaz, bu da güvenliği artırdığı gibi kayıt hatalarını azaltır. 
Ayrıca, vagon veya römork üstünün ek resimleri sağlanarak durum kaydı için ek bilgi sunar.

• Otomasyonlu konteyner ve römork tanımlaması
• İsteğe bağlı konteyner ön ve arka resimleri (mümkün olan durumlarda)
• Çift hatlı demiryollarını ve çift katlı konteynerleri destekler
• ABD ve Avustralya AEI etiketlerini destekler
• Tren uzunluğu konusunda sınırlama yoktur
• Manevrayı destekler
• TOS veya diğer ana sistemlerle dikişsiz entegrasyon

TAM TREN GÖRSEL ENVANTERİ

• Hızlı ve doğru veriler
• Otomasyonlu envanter kaydı ile azalan bekleme süresi
• Üst ve uzun kenarın düzenli görüntüleri ile daha iyi talep yönetimi
• Azalan hatalar
• Artan güvenlik 

ARTAN İŞLEM ETKİNLİĞİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ OCR/OFR
Demiryolu OCR portali, Camco’nun güçlü OCR/OFR motorlari ile donatılmıştır. Bir giren-çıkan tren kamera portalinden geçtiği 
zaman, hat kameraları her bir konteyner ve römorkun sol, sağ ve üst tarafının kaliteli görüntülerini oluştururken isteğe bağlı alan 
taramaları, konteynerin ön ve arkasının resimlerini çeker. Sistem aynı zamanda, tanımlanan bir vagon üzerindeki her konteynerin 
tam konumunu getirebilir. Toplanan veriler, konteyner veya römork numarası, ISO kodu, vagon numarası, IMDG etiketi ve kapı 
yönünü içeren Camco Kamyon OCR/OFR’si ile aynıdır. Sistem, tek ve çift katlı trenlerin yanı sıra tek ve çift hatlı demiryollarını 
destekleyebilmektedir. Dikişsiz TOS entegrasyonu, işleme için anında verilerin kullanılabilir olmasını sağlayarak, nihai olarak tren 
dönüş süresini iyileştirir. OCR teknolojisinin yanı sıra sistem aynı zamanda ABD ve Avustralya pazarları için AEI etiket okumalarını 
destekler.
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CAMCO TRAIN GATE OPERATOR:   
SEZGİSEL ÖZEL DURUM İŞLEME ARACI

OCR verileri TOS’ye gönderilmeden önce, operatör, TGO olarak da bilinen Camco Tren Kapı Operatörü (Train 
Gate Operator) uygulamasını kullanarak veri ve görüntüleri doğrular. Operatörler bu aracı her bir konteyner 
ve vagonun durumunun gözle muayenesini gerçekleştirmek ve OCR/OFR verilerini onaylamak, düzeltmek 
ve onaylamak için kullanabilir. Tren Kapı Operatörünün bir veya daha fazla saha için uzak kullanımı tamamen 
mümkündür. Toplanan bilgiler tam ve doğru olduğunda, veriler ayrıntılı işleme için TOS’ye gönderilir.

CAMCO TRACKVIEW:   
MANEVRA SIRASINDA TRENLERİ YENİDEN DERLEME
ABD’de, operatörler demiryolu portalinin RFID teknolojisi ile kombinasyonu temelinde Track View işlevini kullanarak manevra 
hatlarındaki vagonların gerçek zamanlı envanterini görebilmektedir: her bir manevra hattı üzerindeki konteyner RFID etiketleri 
ve okuyucularıyla, operatörler tüm OCR/OFR veri ve görüntüleri dahil tam tren teşkili yeniden derleyebilmektedir. Vagonlar 
taşındığında, envanter buna uygun olarak güncellenir.

• OCR/OFR verilerini doğrulayın, düzeltin ve onaylayın
• Hasar taleplerinin işlenmesi için görsel kanıt
• Tren konfigürasyonunun yerel veya uzak işlemesi
• 1 masadan birden çok sahanın yönetimi

HER YERDE ÖZEL DURUM YÖNETİMİ

• Gerçek zamanlı vagon envanteri
• Canlı manevrayı destekler
• Artan güvenlik

CAMCO TRACKVIEW:   
NİHAİ İZLEME ARACI

Camco Trackview: Gerçek zamanlı manevra sahası envanteri

Camco Tren Kapı Operatörü uygulamasında operatörler, aşağıda gösterilenler gibi veri alanlarını düzeltebilir 
veya onaylayabilir. Özel durumla ilgili yüksek çözünürlüklü OCR/OFR, ayrı bir panoda gösterilir.

Camco demiryolu portal kameraları tarafından yakalanan tüm görüntüler saklanır (müşterinin tesislerinde) ve 
hasar talep yönetimi gibi diğer kullanımlar için hazır halde tutulur.



CAMCO TECHNOLOGIES 21

YIKAMA İSTASYONU:
EN UYGUN RESİM KALİTESİ İÇİN 
YIKA-GİT ÖN KAPAK TEMİZLİĞİ
Müdahaleler için bozuk kalma süresini sınırlandırmak amacıyla, 
Camco RMG CAM, servis konumunun hemen üzerine monteli 
bir patentli yıkama istasyonu modülü ile donatılabilmektedir.

İsteğe bağlı temizlik cihazı, toz veya yağış dolayısıyla 
görüntü kalitesi kötüleştiğinde otomatik olarak tetiklenir.

Görüntü kalitesine bağlı olarak, bir üfleyici veya sprinkler 
sistemi kamera ön kapağını temizleyip kurulayarak, kristal 
netliğinde resimler verir ve bulanık görüntülere bağlı özel durum 
işlemesini azaltır. Üfleyici ve sprinkler sistemi ayrı ayrı devreye 
girerek su ve gereksiz depo dolumlarından tasarruf sağlar.

CAMCO TECHNOLOGIES20

RMG-CAM: VİNÇ İŞLEMLERİ 
SIRASINDA KONTEYNER VE RÖMORK 
VERİLERİNİN ÇİFTE KONTROLÜ

CAMCO  
VİNÇ OCR ÇÖZÜMLERİ

Camco RMG-CAM kamerası, demiryolu tarafı ve kara tarafı işlemlerinde artan 
etkinlik için tasarlanmıştır. Camco Demiryolu Kamera Portalinin RMG-CAM ile 
tamamlanması, otomasyonlu konteyner elleçlemesini bir sonraki seviyeye taşır: 
kamera portali, tüm giren trenlerden konteyner envanteri çıkarır ve bunu TOS ile 
paylaşır; RMG-CAM, yük listelerini onaylamak ve envanter hatalarını önlemek için 

ek kontrol gerçekleştirir.

Yeni RMG-CAM kamera sistemi, Hat Gezer Köprülü Vinçleriyle elleçleme sırasında, vinç işlemlerini kesintiye uğratmadan konteyner 
veya römorkları otomatik olarak yakalar, tanımlar ve kaydeder: konteyner veya römorkun hareket yolu veya vincin çalışma süresi 
üzerinde herhangi bir etki doğmaz. Tipik bir kurulumunda, bir çift RMG vinç ayaklarına sabitlenmiş üst düzey endüstriyel hızlı 
kamera esas alınır.

Konteyner hareket yoluna doğru net görüntülerle, kameralar bir dinamik demiryolu çözümü kullanılarak sabit bir yükseklikte veya 
10 m’lik bir pencere içinde, geçiş yapan her konteynerin ön ve arkasının görüntülerini yakalar. 

Demiryolu veya Kamyon OCR portalinden alınan uzan kenar görüntüleriyle, verilerin çifte kontrolü yapılabilir ve durum kaydı için 
daha fazla resim sağlanır. Tüm hava koşullarında 7/24 işlemleri desteklemek için, kameralarda en uygun isteğe bağlı ışık koşulları 
oluşturan yerleşik LED ışığı projektörleri bulunur.

Dikişsiz TOS entegrasyonu, verilerin anında TOS’ye gönderilmesini sağlayarak, nihai olarak işlem etkinliğini iyileştirir. Camco RMG-
CAM vinç OCR çözümü, yüksek doğruluktadır ve güvenilirlik ve yüksek kullanılabilirlik için geliştirilmiştir. RMG-CAM, servis hatlarına 
monte edilerek bakım için kolay erişim sağlar. Sistemin garantili uzun ömrü sayesinde, kısa ROI süreleri elde edilir. 

EN İYİ PERFORMANSA SAHİP RMG OCR/OFR SİSTEMİ

• Otomasyonlu konteyner kaydı
• Konteyner ön ve arka kontrolü
• 20/40 ft. konteynerleri destekler
• Açık kapı ve mühür kontrolü
• Vinç Operatörü (Crane Operator) uygulamasıyla 

özel durum işlemesi
• Bakım için isteğe bağlı servis hatları
• Dikişsiz TOS entegrasyonu

• Sabit, servis veya dinamik raya monteli kameralar
• 5 veya 12 MPiksel sürüm
• Entegre projektörler
• Konteyner/ intermodal kutusunun 30°’ye kadar 

dönüşünü destekler
• 10 m’lik düşey pencereyi destekler (dinamik 

hata monteli)
• Servis ve dinamik demiryolu çözümü destekleyici 

yıkama istasyonu

3 KONFİGÜRASYONLAR
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SERVİS BİZDEN, KULLANMAK SİZDEN!

CAMCO  
BAKIM VE SERVİS PROGRAMI

• Hizmet masası ve uzak destek

• Yazılım hizmetleri

• Donanım: önleyici ve tepkisel bakım

• Yerinde müdahaleler

• Yedek parça yönetimi

• Donanım denetimi

• Eğitim

• Raporlama

• SLA gözden geçirmesi, vb.

Camco’nun otomasyon sistemleri günlük İntermodal işlemlerinin vazgeçilmez 
bir parçasına dönüştükçe, bu sistemlerin düzgün şekilde bakımının yapılması 
ve sorunların süratli bir şekilde çözümlenmesi çok önemlidir. Hizmet Seviyesi 
Sözleşmesi sayesinde Camco’nun İntermodal Otomasyon donanım ve yazılım 
çözümleri tam ayarda çalışır. Önleyici bakım, ekipman ömrünü uzatarak, OPEX’i 
azaltır ve nihai olarak sonucu iyileştirir.

Camco İntermodal otomasyon çözümünün karmaşıklığına bağlı olarak, Temel, 
Tam ve Üst Düzey Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (SLA) sayesinde sistemleriniz 
tasarlandığı gibi çalışır, size işlemlere ve değer yaratımına odaklanmak kalır.

CAMCO BAKIM VE DESTEK HİZMET SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ 
SORUNSUZ İŞLEMLER, MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ
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