




ÖNSÖZ

1989 yılında Tokat Merkezde kurulan genç 
firmamız şimdi Kazancıoğlu Tic. Ltd. Şti.olarak; 

bilişim, güvenlik, teknik servis ve yazılım alanında 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Güven, kalite, yenilik ve zamanında yerinde hizmet 
anlayışla devam ederek, gerek kamu gerekse özel 
sektörün kısa sürede öncelikle tercih ettiği firmalar 

içerisine dahil olmuştur.

Özellikle eğitim sektörünün ihtiyacı olan ve diğer 
sektörlerin de  kullanmakta olduğu bilgisayar ve ek 
donanımlarının kontrol ve güvence altına alınması 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. Piyasada bu ihtiyacı 
giderecek henüz bir ürünün mevcut olmaması, 
firmamızı bu yönde yönlendirmiştir. Uzun süren 

çalışmalar neticesinde; ar-ge'ler değerlendirilerek, 
planlamalar yapılarak, titiz ve özverili çalışmalar 

neticesinde piyasaya yeni bir ürün kazandırmanın 
heyecanı ve gururunu taşımaktayız.

LockTable nedir?

Hedef sektörün ticari ve eğitim kurumları olarak 
tasarladığımız ürün ile masa üstünde kullanılmakta 

olan bilgisayar ve donanımlarının kullanımını, kişi ve 
kurumların istekleri doğrultusunda bir düğme ile 

kullanıma açılıp, bir düğmeyle kullanıma 
kapanmasıdır. Söz konusu sistemle birden fazla 

kullanıcının aynı bilgisayar ve donanımlarının 
kullanımına  çeki düzen verilmektedir. Böylelikle 

masa üstü bilgisayar, netbook, notebook, tablet, all 
in one pc, mini pc, thin client ve bunlara bağlı olarak 

mouse, projeksiyon cihazı, klavye gibi  benzeri 
bilişim unsurları kapalı bir sistemle bütün halinde 
güvenlikli ortamda bir araya getirilerek kullanıma 

sunulmaktadır. Kısaca bir tuşla bilişim sistemi 
kullanıma açık veya kapalı hale gelmektedir. 

Ulusal hizmetlerimiz doğrultusunda Türkiye'nin bir 
çok bölgesinde bayilik ve şube alt yapı 

çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Gerek 
LockTable gerekse güvenlik, yazılım, teknik servis 

ve bilgisayar donanımı hizmetlerimiz de, kurulan alt 
yapımız neticesinde siz değerli müşterilerimize 

hizmet vermeye devam edecektir.

Gelişim, kalite ve yenilik hedefimizdir.

 Saygılarımızla.



AMFİLER

Üniversitelerin amfileri; eğitim-öğretim, toplantı, 
konferans ve sınav mekanlarının başında gelir. Öyle ki, 

bir çok konferans, toplantı, sempozyum, kongre ve 
seminer gibi öğretim aktiviteleri bu mekanlarda icra edilir. 

Amfilerde modern mahiyette öğretim faaliyetleri 
esnasında öğretim elemanlarının performanslarını en üst 

seviyeye çıkaran LockTable sistemi, aşağıdaki 
sıralayacağımız belli başlı kolaylıkları beraberinde 

getirmektedir.
-LockTable sistemli amfilerde; konuşmacının masasında 

konumlandırılarak tek bir tuş-kumada-parmak izi-nfc kart-
yada şifre ile mevcut tüm bilişim sistemi tek 

merkezden yönetilmektedir.

-LockTable sisteme bağlı bilgisayar ile ekipmanları, 
projeksiyon cihazı ve kumandası, konuşmacının 

hizmetine sunularak böylelikle amfiler modern bir kimlik 
de kazanmaktadır.

-LockTable sistemli amfilerde, kulanım dışı zamanlarda 
tek bir tuşla kapanan sistem, yetkisiz kullanıcılar veya 

amacı dışında kullanıma izin vermeyecektir.

-LockTable sistemli amfilerde, projeksiyon cihazının 
kullanım süresinin uzamasına da katkı 

sağlamaktadır. Örneğin, LockTable sisteminin olmadığı 
durumlarda projeksiyon cihazları takılı durumda iken 

elektrik kablosu prizden çıkarılarak (lambanın soğutma 
işlemi tamamlanmadan) projeksiyon cihazı 

kapatılmaktadır. Bunun sonucunda projeksiyon 
cihazlarının kullanım ömürleri kısalmaktadır. Fakat, 

LockTable sistemi bu riskin önüne geçerek, projeksiyon 
cihazlarının elektrik sistemi devre dışı bırakılmaksızın 

kumanda ile kapatılmasına imkan sağlayarak 
projeksiyon lambalarının arıza risklerini ortadan 

kaldırmaktadır.
 

-LockTable ile amfilerin sabit bir unsuru haline gelen 
bilişim sistemi ekipmanlarının taşınmasının önüne 

geçilerek (notebook, klavye, mouse, projeksiyon bağlantı 
ve kumandası vb.) kullanım esnasında kolaylık sağlanmaktadır. Bu sayede eksik ekipmanın oluşmaması, 

taşınmadan ve yeni kurulumdan kaynaklanabilecek gerek zaman kaybı gerekse teknik eksikliklerin önüne 
geçilmektedir. 

- LockTable ile sisteme tanıtımı yapılmış kişilerin dışında yetkisiz kişilerin- kullanımlarının önüne geçilmiş 
olacaktır. Ayrıca isteğe bağlı (opsiyonel) tüm kullanıcılarının sistem tarafından kayıt altına alınması, kullanıcıya 

ekonomik tasarruf, kullanım kolaylığı ve güven sağlamaktadır.

- LockTable sistemi konferans ve amfi çalışmaları için daha modern mahiyette görsellik ve kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Bilişim altyapılı kongreler, konferanslar, paneller, kurum içi eğitim seminerleri gibi toplantılarda 
amfilerin kısmi veya tüm oturma kapasiteleri LockTable sistemi ile donatılması da bir seçenek olarak sizlerin 

hizmetine sunulmaktadır.

- İstenildiğinde her oturma koltuğuna LockTable kurularak amfilerin; bir çok fonksiyonlu görev faaliyetlerine bir 
yenisi daha eklenerek, gerekirse bilgisayar Laboratuarı, gerekirse merkezden yönetimli, kulaklı vb. sistemlerle 

bilişim salonu olarak da kullanılabilmektedir. 



MAKAM MASALARI

Günümüzde makam masaları çok şık ve kullanışlı 
olarak üretilmekte, makamın tüm ihtiyaçları bir masa 

etrafında toplanmaktadır. Çoğunlukla bilgisayar 
kullanımı için düşünülen “L aksesuarları”  LockTable 

ile daha güvenli ve estetik konfor sunmaktadır.

Sahip olan konforun dışında makam masalarından 
beklenilen aynı zamanda kullanım kolaylığıdır. 
Makamların ağırlığı doğrultusunda, çoğunlukla 

bilgisayar kullanımının ana masa dışında 
değerlendirilmesi tercihe göre makam masalarının 

farklı bir özelliğidir. LockTable sistemli makam 
masalarında bilgisayarın, kullanımları dışında yer 

kaplamaması ve makama ayrıca mekân genişliği de 
katmaktadır. Örneğin, LockTable'ın kapalı 

durumundaki hali makamda bir bilgisayar sisteminin 
mevcudiyetini saklı hale getirmektedir. Bu sayede 

sistem, bilgisayar ağına ilgisiz kişilerin kolay 
ulaşılmasını engellemektedir. 

Ayrıca değişik renk, desen ve kaplama tercihleri 
sayesinde, LockTable makamın ya da mobilyaların 

doğal bir parçası olarak göze hitap etmektedir.



TABLETLER

Ülkemizde ilgili kurumlar farklı 
projeleri hayata geçirmek suretiyle 

eğitim sektörüne yeni bir vizyon 
kazandırmaktadır. Yakın tarihte 

bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı; 
eğitim sektöründe “FATİH Projesi” 

kapsamında okullarımızda öğretmen 
ve öğrencilerine yönelik tablet 

bilgisayar dağıtımına başlamıştır.  
Proje kapsamında kısa bir sürede tüm öğretim kademeleri tabletlerle 

donatılacak ve beraberinde akıllı tahtalarla eğitim-öğretim hizmeti modern 
bir ivme kazanacaktır. 

Okullarda kullanılan tabletlerin kısa süreli aralıklarla (teneffüs, ders 
değişim vb.) sebeplerle masal üstlerinde kalmaları nedeniyle oluşabilecek 
kayıp, çalıntı ve üçüncü kişilerce verilebilecek arızalara karşı, LockTable 

ile mevcut donanımlar güven ve garanti altına alınmaktadır. 

LockTable sistemi aynı zamanda öğreticinin kürsüsünden tüm tabletlere 
ulaşabilmesini (opsiyonel)  

sağlarken,  sistem donanımı 
sayesinde ortak kullanımla 

tek merkez etrafında bir uyum 
içerisinde ders 

işlenebilmesine de imkân 
sağlamaktadır. 

LockTable ile okullarda 
kullanılan tabletler, gerek akıllı tahtalar gerekse diğer bilişim ekipmanlarına 

uyumlu ve güvenli bir ortamda destek vermektedir. 

Tabletler için tasarlanan LockTable sistemi donanımların daha uzun 
ömürlü olmalarına imkân sağlamakla beraber daha sonra doğabilecek 
aksaklıkların da önüne geçmektedir. Sistemin maliyetinin az olması ve 

mevcut tüm masalara entegrasyonu bu sayede bir avantaj sağlamaktadır. 



TOPLANTI MASALARI

Bilindiği üzere, toplantı salonları, değişik 
gündem ve amaçlar doğrultusunda üst 

düzey iş toplantılarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Artık neredeyse geleneksel 
metotlar dahilinde kalmış kâğıt kalemin 

yerini alan bilişim unsurları toplantı 
masalarında birinci sıraya yerleşmektedir. 
Bu denli kullanım alanı genişleyen modern 

bilişim ekipmanlarının toplantı 
masalarındaki yerini alması kaçınılmazdır. 

Bu ekipmanlardan birisi olan LockTable 
sistemi sayesinde toplantı masaları 

kullanıcılara aşağıdaki sıralayacağımız 
belli başlı kolaylıkları da sağlamaktadır:

-LockTable ile her masada oluşturulan 
bilişim sistemi sayesinde her oturumcuya 
bir tuşla katılım kolaylığı sağlanacaktır. 
Sistem sayesinde mevcut donanımı bilişim sistemine çevirmekte, kullanıcıya diğer katılımcılarla aynı frekansı 

yakalamaktadır. 

-İdareci pozisyonundaki kullanıcı ile aynı zamanda sistemin bağlı olduğu kullanıcı uyumlu bir şekilde 
çalışabilmektedir. 

-İsteğe bağlı olarak kullanıcılar masadaki mevcut PC (tam açılımı) yerine kendi kullandıkları PC'leri de sisteme 
dahil ederek kullanabilmektedirler. Yazılım alt yapısı ile toplantıda oluşan her türlü bilgi, belge, doküman ve diğer 

toplantı tutanakları kayıt altına alınmakta ve gerektiğinde tüm katılımcılara iletilmektedir.



BİLGİSAYAR LABORATUARLARI 

Günümüzde eğitim ve öğretim kurumlarının genelinde 
bilgisayar laboratuarları ayrı bir önem ihtiva etmekle 
beraber mekan ve donanım sorunları nedeniyle 

buralardan istenilen düzeyde fayda 
sağlanamamaktadır. Laboratuar sınıfları öğretim 

basamaklarının her safhasında gerek öğretim 
elemanlarına gerekse öğrencilere belirli bir hizmetin 

verilmesinin ötesine geçememektedir. 

Bilgisayar laboratuarları, LockTable sistemi sayesinde 
kullanıcılara aşağıdaki sıralayacağımız belli başlı 

kolaylıkları sağlamaktadır:

-Kullanıcıların verebilecekleri hasar ve arızalara 
karşı son derece korunmasız durumda olan 

laboratuarlardaki tüm ekipmanlar LockTable sistemi ile 
daha güvenilir bir ortamda hizmet olanağı 

sağlayacaktır.  

-Fiziksel anlamda yetersiz binalarda yer verilen 
bilgisayar laboratuarlarında kısıtlı oturma alanları 
sebebiyle kullanıcılara gerekli kullanım kolaylığı 
sağlayamamaktadırlar. Çoğu kez bu mekânlarda 

kullanıcılar bireysel mahiyette donanımdan 
yararlanma imkânı dahi bulamamaktadır. Bu durum 

aynı zamanda öğretim elemanlarının öğreticinin 
laboratuarda kontrolünü de sağlayamamasına da 
neden olmaktadır. Bilgisayar laboratuarlarında bu 
sorunların çözümüne yönelik girişimler alt yapısal 

sorunlar nedeniyle ekonomik maliyeti de beraberinde 
getirmektedir. LockTable sistemi sahip olduğu 

donanım sayesinde öğrencilere bireysel olarak 
laboratuardan yararlanma imkanı sağlarken öğretim 

düzeyinin de üst seviyelere çıkarılmasına olanak 
sağlayacaktır.

-LockTable sistemi ile mevcut donanımın arıza 
durumları veya açık ve kapalı olma halleri denetim 
altında tutulacaktır. Ayrıca laboratuar dahilindeki 

bilgisayarın sen son kim tarafından kullanıldığı ve 
hangi amaç dahilinde kullanıldığı tespit edilebilecektir. 

Bilgisayarlar arası iletişim ağı eksikliği ve masa 
üstünde görüşü engelleyen monitörler gibi birçok 

temel sorun da LockTable ile çözüme 
kavuşturulmuştur. 

-LockTable sistemi sayesinde mevcut masa ve 
donanımlara daha uzun ömürlü hizmet verilecektir. 

Laboratuarların başka amaç için de kullanılabileceği 
göz önüne alındığında kuşkusuz LockTable, 

laboratuarlara başka bir boyut kazandıracaktır. Öyle ki 
sadece bilgisayar laboratuarları olarak kullanılan 
sınıflar, sistem sayesinde aynı zamanda derslik 

olanağı da sağlayacaktır. Böylelikle LockTable ile, 
fiziki mekandan kazanılarak eğitim-öğretim alanlarının 

kapasiteleri artırılmış olacaktır. 



Referanslarımız
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Fax : 0356 213 25 71
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