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faaliyetlerini sürdüren ERPA, Endüstriyel Teknoloji alanındaki ilklere imza atarak, 
sektörün çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Yurt içinde başarılı projeler 
gerçekleştirerek her yıl “Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Firması” sıralamasında yer alan Erpa; 
Yurt Dışında ise farklı lokasyonlarda hizmet sunmakta ve kurduğu tedarik zinciri ile öne 
çıkmaktadır. Türkiye ‘deki ilk monitör ve printer laboratuarını kuran ERPA, görüntüleme 
teknolojileri konusundaki bilgi birikimini, TOCHI markasına taşımış olup, günümüzdeki 
önemli endüstriyel monitör üreticilerinden birisi haline gelmiştir. ERPA, standart 
monitörlerin yanısıra, videowall, digital signage, kiosk, araç içi monitörleri, dış mekan 
monitörler, cnc monitörleri, akıllı bina sistemleri, gibi 4,5’’ten 110’’e kadar, standart dışı 
görüntüleme sistemlerini projelendirme ve üretme kapasitesine sahipdir.

verdiği kişilere, çalışanlarına , çözüm ortaklarına ve çevreye saygı prensibiyle hareket 
eder. ERPA, kaliteli ekipman, yetişmiş iş gücü, uzun yılların getirdiği bilgi ve tecrübe 

çıkmasına ve sürekli gelişime katkıda bulunacaktır.

www.erpabilisim.com

ERPA,
Teknolojiye değer katar

IP65 MADE IN
TURKEY
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Yüksek kaliteli ve akıllı 
dijital ekranlar
Erpa, endüstriyel teknoloji alanında kendi markası olan 
TOCHI ile çözümler sunarak teknoloji liderliğini sürdürmektedir. 
Videowall, digital signage, kiosk monitörleri, araç içi monitörleri, 
asansör monitörleri ,güvenlik monitörleri, totemler, bilgilendirme 
monitörleri, medikal monitörler alanlarında geliştirdiği yenilikçi, 
dayanıklı, özel tasarım ürünler ile bugünü geleceğe taşımayı 

Kalite
Yetkin ve dinamik kadromuz, son teknoloji ile donattığımız üretim alanımız ve kalite belgelerimizle 
teknolojinin liderliğini sürdürüyoruz.

Satış Sonrası Destek
Yıllardır sağladığımız satış sonrası desteğimiz ile kalite devamlılığınızı garanti ediyoruz.

Yerli Üretim
Kendi markamızı yarattık ve her türlü monitör talebinize tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz yerli üretim 
ile karşılık vermenin gururunu yaşıyoruz.
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Dijital Ekran Tecrübesi
Sıradanın Ötesinde
Bulut
vs. Server Tabanlı

Öncelikle bir buluta mı ihtiyacınız var yoksa server bizim için yeterli 
mi buna karar vermemiz gerekmektedir. Bulut ile server üzerinden 
yönetmek arasında ne fark mı var? Bulut dediğimiz şey bizim her 
dakika bulunduğumuz ortamın ve ya kullandığımız cihazın önemi 
olmadan yönetebildiğimiz bir sistemdir. Ancak server üzerinden 
ekranlarımızı yönetmek istiyorsak o zaman ekranımız/ekranlarımız ile 
kullandığımız cihazın anı LAN üzerinde olması gerekmektedir.

Server tabanlı

Bulut



PARLAK VE DAYANIK EKRANLAR İLE İŞ DENGESİ VE 
MESAJI KOLAY İLETME

KONTROL, ÇOKLU KONUMDA KOLAYLIKLA VE 
KESİNLİKLE GÖRÜNTÜLENİR

USB BELLEK VE MEDYA OYNATICIDAN OTOMATİK 
OYNAT 

ÇOKLU BİR BAĞLANTILI DİJİTAL SİNYALİ  KOLAYCA 
KONTROL EDİN

TOCHI 
DİJİTAL EKRANLAR
Yerli Üretim ve Tasarım

Dijital ekranlar, endüstri lideri görüntü kalitesini, kanıtlanmış Tochi 
teknolojisini ve uyarlanabilir ekranlar için çok çeşitli boyutlandırma 
seçeneklerini sunar; işinizde bilginiz verimli bir şekilde iletilmesini 
sağlamak için güvenilir 16/7 kullanım sunar. Artı, 500 nit parlaklık 
ve berrak görüntü kalitesi işletme sahiplerinin büyülemenize 
olanak sağlar.

Gömülü medya yürütücü ile birlikte gelen ve uzak içerik 
yönetimini ağ üzerinden  genişletir. TOCHI Serisi ekranların 
arkasına takılı olan USB bellek çubuğunun medya içeriği, uzaktaki 
bir bilgisayardan çalışacak şekilde programlanabilir. Sunucusuyla 
bağlantı, TOCHI Serisi ekranlarının uzaktan izlenmesini ve 
yönetilmesini sağlar. Cihaz bilgileri, içerik oynatma zaman 
çizelgeleri, ağ verileri izleme, zaman çizelgeleme, alarmlar ve çeşitli 
kontroller hepsi uzaktan kullanılabilir.

 Video, resim, isteğe bağlı fotoğra�ar veya programdan oluşan çok 
çeşitli içeriği oynatmak için so�stike bir teknoloji kullanıyor. 
Müşteriler dahili bağlantı noktasına takılı olan büyük dahili hafıza 
veya harici USB cihazları arasında dosya aktarımı yapabilir veya bu 
cihazlardan aktarabilir. USB bellekteki  alfabetik sırayla listelenmiş 
olup, ayrı programlar gerektirmediği için kullanımı daha kolay ve 
kullanışlı olacaktır.

Belirli ihtiyaçlarınıza göre arayüzlerle ekranı diğer dijital ekranlar ile 
kolayca bağlayın. Ekran, yalnızca işletmelerin en çok kullandıkları 
sadeli bağlantıları değil, aynı zamanda çok çeşitli kaynak aygıt 
türlerini destekliyor. Arayüzler geniş bağlanabilirlik için HDMI, DVI, 
D-sub, Bileşen ve Kompozit girişi ve ayrıca RS-232C ve RJ45'i içerir. 
Buna ek olarak, TOCHI serisi, ekranları her şey dahil dijital tabela 
çözümlerine dönüştürebilen media oynatıcıyı bağlamak için bir 
alana sahiptir.
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Cafe - 
Restaurantlar

Havaalanları,
Bankalar

AVM'ler
Mağazalar

Hastaneler,
Sağlık Ocakları

Oteller, 
Müzeler,
Galeriler

Araç İçleri, 
Dış mekanlar

Spor 
Salonları

Ev  
için



  Enerji tasarrufu için dijital ekranlar
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TOCHI Marka HD Kalitede Güçlü Ekran Çözümleri Sunuyoruz...

Hedef kitlenize en etkili ekranı seçin. Son derece şık ve çarpıcı görüntü kalitesi ile en unutulmaz 
görsel deneyimi yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Herkese açık görüntüleme için optimize edilmiştir
• Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
• Daha net görüntüler için yüksek Parlaklık
• 7/24 destek hizmeti

Video duvarınızın etkisini en üst düzeye çıkarın
• Muazzam görsel deneyim
• 

• 

• 

 Mükemmel renk kalibrasyon kiti

7” den 110” e kadar ekranlar

 Sizi, iş dünyasını ve kitlenizi önemsiyoruz

  İçeriğinizi çalışır durumda tutun

www.erpabilisim.com
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