
AVM’lerin en büyük yardımcısı

Açık Kart hakkında bil¬gi alabilir 
miyiz?
Bir Abalıoğlu Holding iştiraki olan 

Açık Kart, 2007 yılından bugüne, 

müşte¬rilerinin iş ihtiyaçlarına 

uygun anahtar teslim terzi dikimi 

sadakat, ödeme sistemleri ve 

danışmanlık hizmetlerini kapsayan 

projeler hayata geçiriyor. Program 

analiz, tasarım, devreye alma, 

işletme, analitik raporlama ve 

hediye ödül tedariği dâhil anahtar 

teslim teknolojik çözümlerle 

projelerimizi yönetmekteyiz. 

Hizmetlerimiz arasında ödeme 

sistemleri çözümleri, tahsilat 

sistemleri, kampanya tasarım, 

uygulama ve yönetim hizmetleri, 

marka indirim kulüpleri, 

bigdataanalitiği, kurumsal teşvik 

programlarını da kapsayan uçtan 

uca çözümler bulunuyor. 

Kamu sektöründeki entegratör 

kimliğimiz ile son dönemde 

gündemde olan ve AVM’ler 

açısından zorunlu hale gelen Plaka 

Tanıma Sistemleri teknolojileri ile 

AVM’lerin güvenlik ihtiyaçlarına 

cevap verecek çözümler 

sunuyoruz.  

Açık Kart 
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2016 yılsonu itibarıyla 3ülkede 30’dan fazla şehirde 50’ye 
yakın AVM ve 120 perakende markasına hizmet veren 
Açık Kart, sadakat, ödeme sistemleri ve danışmanlık 
hizmetlerini kapsayan projeleri hayata geçiriyor. Açık Kart 
Genel Müdürü Murat Kibaroğulları, “ Hizmet kalitesi bizler 
için çok önemli” diyor.

2016 yılsonu itibarıyla 3ülkede 

30’dan fazla şehirde 50’ye yakın 

AVM ve 120 perakende markasına 

hizmet veriyoruz. 

Açık Kart’ın ön plana çıktığı 
alanlar hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Hayata geçirdiğimiz sadakat, 

veri toplama,  çekiliş, kampanya, 

mobil 

uygulama, 

dijital oyun, 

indirim 

kulüpleri ve CRM 

uygulamalarımız, 

özellikle AVM’lerin 

nihai tüketicilerle 

arasındaki bağı güçlendirip, 

kiracılara geri dönüşü ölçülebilir 

yeni bir pazarlama aracı 

sunmamızı sağlıyor. Açık Kart 

ekibi için müşteriyi dinlemek 

çok önemli, sunduğumuz 

hizmetler butik, dolayısıyla tüm 

projelerimizi müşterilerimizin iş 

ihtiyaçlarına uygun anahtar 

teslim olarak satış kanallarına, 

nihai müşterilere ve çalışanlara 

yönelik olarak devreye alıp 

uygulamaktayız. Açık Kart olarak 

müşterilerimize altyapı kullanım, 

işletim, raporlama ve analitik 

raporlar sunulması konusunda 

da altyapımız, yetkin kadromuz 

ve müşteri odaklı yaklaşımımızla 

proaktifçözümler sunabiliyoruz. 

Hizmet kalitesi bizler için çok 

önemli, ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet 

Yöne¬tim Sistemi Belgeleri i le 

de sunduğumuz hizmetlerin ve 

altyapının kalite standartlarını 

yükseltmekteyiz.

2017 hedef ve projelerinizden 
bahseder misiniz?
Dijital oyunlaştırma uygulamaları, 

mobil aplikasyonlar, mobil ve 

web tabanlı sadakat, çekiliş, 

kampanya, veri 

toplama 

uygulamaları, 

online 

offline ödül 

platformları, 

marka indirim 

networkü, kişiselleştiri lmiş 

ve segmente uygun ödül 

tasarımları, B2B ve B2C hedef 

kitleye uygun yüzlerce markada 

geçerli “özel indirim kulüpleri” 

bu yıl müşteri taleplerine 

göre şekillenen ve öne çıkan 

projelerimizin en başında geliyor. 

Ayrıca AVM’lerin bu yıl gündemine 

giren Plaka Tanıma Sistemleri 

konusunda da AVM’lere güvenlik 

teknolojileri alanında hizmet 

veriyor olacağız.

AVM’ler için şart koşulan plaka 
tanıma sistemine yönelik kısaca 
bilgi alabilir miyiz? 

Son zamanlarda ülkemizde ve 

dünyada yaşanan terör saldırıları 

insan kalabalığının yoğun olduğu 

AVM’ler için güvenlik kavramını 

daha da önemli hale getirmiştir. Bu 

bağlamda 31.12.2016 tarihli Resmi 

Gazetede AVM Plaka Tanıma 

Sistemleri ile ilgili yönetmelik 

yayımlanmıştır.  Sistemin teknik 

isterleri için emniyet birimleri 

tarafından Teknik Şartname 

yayımlanacaktır. Teknik şartname 

yayınlanması öncesinde Açık 

Kart olarak tüm hazırlıklarımızı 

tamamlamış durumdayız.

Açık Kart’ın emniyet birimleri ile 

gerçekleştirdiği görüşmelere göre 

hazırlıkları tamamlanan Plaka 

Tanıma Sistemi’nin çalışma şekli 

kısaca şöyle; AVM’de yer alan açık 

ve kapalı otoparkların giriş ve çıkış 

noktalarına konumlandırılacak 

olan ileri teknolojiye sahip 

kameralar, AVM’ye aracı ile giriş 

yapan ziyaretçinin araç plakasını, 

araç rengini, araç cinsini ve 

araç içi sürücüsünü kapsayacak 

şekilde görüntüsünü alır. Bu bilgiler 

emniyet birimlerinin belirlediği 

iletişim alt yapısı ile merkezi 

donanım yazılım ve verilerin ortak 

tutulduğu alana 

iletilir. Plakaların 

sakıncalı sorguları 

online olarak 

gerçekleştirilir.
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