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Rovenma

Uzun Vadeli Çözüm Ortagınız

Rovenma, deneyimli teknik ve idari ekipleriyle sürdürülebilir teknolojiyi 
kendisine ilke edinmiș Ar-Ge, mühendislik ve üretim kabiliyetlerine sahip
yenilikçi bir teknoloji firmasıdır.

Rovenma, ekosistemimizin sorun ve ihtiyaçlarına çözümler sunarken, 
endüstri 4.0 ilkesiyle hareket etmektedir. Sahip olduğu tecrübeli yazılım, 
elektronik ve sayısal tasarım yetkinliklerine ek olarak mekanik ve 
endüstriyel tasarım yetkinliğiyle de etkin çözümler sunmayı
hedeflemektedir.

Rovenma, en büyük değerini insan kaynağı olarak görmektedir ve 
kurulduğu günden bugüne kadar en büyük yatırımı insan kaynağına 
yapmaktadır. Çünkü katma değeri yüksek teknolojiler üretmenin yolunun
mutlu ve verimli çalıșanlar sayesinde olduğuna inanmaktadır.

Yüksek teknoloji deneyimi

Yenilikçi ürünler

Minimum maliyet, maksimum kalite

Güvenilir ve kaliteli hizmet



Ar-Ge ve Mühendislik

Üretim

- Elektronik Kart Tasarımı

- FPGA/ASIC  Sayısal Tasarım 

- Numerik Analiz

- Mekanik Tasarım

- Endüstriyel Tasarım

- Görsel Tasarım

- 3D Tasarım

- Gömülü Yazılım Geliștirme

- Masaüstü Yazılım Geliștirme

- Sunucu Uygulama Geliștirme

- Frontend ve Backend 

   Yazılım Geliștirme

- Linux OS Geliștirme

- Bulut Tabanlı Büyük Veri

- Sistem Mühendisliği

- Elektronik Kart Üretimi

- Elektronik Kart Dizgi

- Kablaj Üretimi 

- Mekanik Üretimi 

- Elektrik/Elektronik Montaj

- Metal Enjeksiyon

- Plastik Enjeksiyon

- Döküm

- Mekanik Montaj

- Sac Metal Kesim

- Sac Metal Büküm 

- Hassas İșleme 

- Talașlı İmalat

- 3D Printer Baskı

- Boyama

Ar-Ge kabiliyetimizin üretime dönüștüğü fabrikamız, Ankara’nın en 
önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kazan’da bulunmaktadır. 
Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 30'dan fazla tedarikçimizle așağı-
daki üretim süreçlerini yürütmekteyiz:

Ar-Ge yerleșkemiz Türkiye'nin en önemli Teknoloji Geliștirme
Bölgelerinden biri olan Hacettepe Teknokent’te yer almaktadır.
Tamamı kendi bünyemizde olan deneyimli Ar-Ge ekibimizle
așağıdaki yetkinliklere sahibiz:  



Kablolu/Kablosuz internet altyapısı

Șebeke elektriği ile çalıșma

Akıllı Kargo Otomatı
RovLocker, sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün en önemli kalite ve hizmet 
göstergesinden biri olan kargo teslimat süreçlerini mükemmelleștirmek ve 
hem son kullanıcılara hem de e-ticaret șirketlerimize en efektif çözümü
sunmak için tasarlanmıștır. 

RovLocker, benzer ürünlerden farklı olarak 7/24 kesintisiz kargo teslimatını 
en güvenli șekilde yapabilmek adına güçlü bir elektronik, donanım ve
yazılım teknolojisiyle üretilmektedir.

Via

EAL

Kargonu AlQR Kod OkutBildirim Al



Akıllı Kargo Otomatı

RovLocker Akıllı Kargo Otomatları, kullanıcıların 7/24 kargolarını alıp 
bırakabileceği, güvenli ve akıllı sistemlerdir. Kaliteli yapısı ve kullanım 
kolaylığı ile RovLocker, sadece kargo ve lojistik firmaları için değil, aynı 
zamanda son kullanıcılar için de bir çok nedenle tercih edilmektedir.

Kargo dağıtım șirketi;

- Dağıtım kapasitesini artırır,
- Tüm operasyonel maliyetler düșürür,
- Çevre kirliliğini azaltır,
- Bulunduğu her noktada markanın yüzü olur,
- Yüksek ve güvenli teknoloji ile marka değerini  
   artırır.

Kargo alıcısına;

- 7/24 kargo teslimi ve iade kolaylığı sağlar,
- Adreste olmama sorunu ortadan kaldırır,
- Yüksek teknolojili güvenli teslimat sağlar.
- Temassız teslimat sunar.

Rovlocker sayesinde, posta 
görevlileri çeșitli lokasyonlarda 
bulunan otomatlara gönderileri 
güvenli bir șekilde bırakır. Alıcılar 
kendilerine özel tanımlanan, tek 
kullanımlık șifreyle kargolarını 
teslim alır. Sistem son derece 
basit, güvenli ve yașanabilecek 
olumsuzluklara karșı duyarlıdır. 



467

S M L
6 4 1 11

- 4 1 5

36 28 7 71

Toplam

Hazne Sayısı

Modül
Ana Modülü
1 Ana Modül 
+ 6 Modül

*Tüm ölçüler mm cinsindendir.

*Aksesuar ölçüleri hariçtir.

Modüler ve Özel Tasarım 

Modüler tasarımı sayesinde RovLocker, bütün lokasyonlar için uygundur. 
İhtiyaca bağlı olarak, farklı modül ve kapaklarla yeni tasarımlar
olușturulabilir.

Kendi RovLocker’ınızı 
tasarlamak için internet 
sitemizi ziyaret ediniz. 
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Hazne Boyutları

R6 - 71 HazneR6 - 71 Hazne

Farklı kombinasyonlar ve 74 Hazneli sistemlerimize 
ilișkin bilgi almak için lütfen satıș ekibimizle görüșün. 

sales@rovenma.com 



RovLocker, yüksek kaliteli malzemeleri, gelișmiș güvenlik sistemleri ve
özgün kilit teknolojisi ile tüm dıș ortam șartlarına uygundur.

RovLocker siber güvenlik teknolojileri ve offline çalıșma özellikleri ile
7/24 kesintisiz ve eșsiz bir hizmet sunmaktadır.

Bluetooth arayüzü sayesinde, mobil ve akıllı saat uygulamaları kulla-
nılarak, ekran arayüzü kullanmadan da Rovlocker'da ișlem yapılabilir.

RovLocker'ın Gelișmiș Teknolojileri



Teknik Özellikler

Dıș Gövde 
Malzemesi

EN 10130: 2006 DC01 ile uyumlu çelik ve dayanıklı 
malzeme

Boyama RAL renkleriyle uyumlu ve çevreye dayanıklı polyester boya

Hazne Kapağı Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon A-380

BİLGİSAYAR 

KATEGORİ ALT KATEGORİ ÖZELLİKLER

PC Alüminyum soğutmalı, dıș ortam endüstriyel bilgisayar

HMI 
(KULLANICI
ARAYÜZÜ)

LCD Ekran 15'' Yatay LCD ve darbeye karșı dayanıklı dokunmatik ekran

Otomatik Ses 
Seviyesi 

İnsan müdahalesi veya “zamana dayalı” ön ayar 
gerektirmeden

Ön Kamera 1.3 MP 1280*960-1/3inch lens sensörü-USB

Barkod Okuyucu
Kâğıttan veya cep telefonundan okunabilir 1D ve 2D 
Barkodlar

Diller Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca

GENEL 
GÜVENLİK

2MP IP Kamera ve NVR sistemiIP Kamera ve NVR

Hazne Kapakları TS EN 1627 RC3 standardı için alüminyum enjeksiyon

Fiziksel Güvenlik Sesli / görsel / sunucu hırsız alarmları

ÇEVRESEL 
DİRENÇ

Enerji tasarrufu sağlayan sürekli hava akımı Havalandırma Fanı

Çalıșma Sıcaklığı -20°C ile +50°C arası

Bağıl Nem Aralığı %10 ile %90 arası

Toza ve Yağmura 
Karșı Dayanıklılık

IP 54 Sertifikası

YAZILIM Özellikler

Linux tabanlı yönetim portalı ve RovLocker uygulaması

Fiziksel ve bulut tabanlı sunucu imkânı

Online ve offline çalıșma senaryoları

FİZİKSEL 
BAĞLANTILAR

Bağlantı Tipleri
Bakır: Standart, ADSL, Ethernet için RJ45/RJ11 Bağlantıları

Standart L2 Ethernet Ağı üzerinden İletișim

ENERJİ
YÖNETİMİ

Güç Kaynağı (UPS) 230V AC

Yıllık Tüketim 2000kW-3900kW

Kurulum 
Gereksinimleri

Konum șebeke elektriğine sahip olmalı

Kaçak Akım Rölesi İnsan sağlığı ve güvenliği açısından standart 30mA

EMC Filtresi Akım ve gerilimden kaynaklı doğabilecek zararları önlemek

Sigorta 10A

DIȘ GÖVDE 



Yazılım ve Portal Özellikleri

Mobil ve Akıllı Saat Uygulamaları









Çevrim dıșı çalıșma imkanı,

Yüksek performans,

Kullanıcı dostu grafiksel kullanıcı arayüzü

Güvenli iletișim,

RovLocker’ın kullanımı ve kontrolü için 
hazırlanan RovLocker Management Portal 
kargo ve lojistik firmalarının tüm ihtiyaçlarına
göre tasarlanmıș ve geliștirilmiștir. 
En önemli özellikleri arasında;







RovLocker'ı mobil uygulama ile kullanabilir, akıllı saatinize gelen barkod ile 
gönderilerinizi rahatlıkla alabilirsiniz.

EAL 4+ uyumluğu,

Geliștirilmiș teșhis ve izleme kabiliyeti,

Çoklu dil özelliği.



Rovlocker'ın Üstün Özellikleri

Kargo Algılama Sensörü

Hazne içerisine yerleștirilen kargo algılama sensörleri sayesinde haznelerin 
boș mu dolu mu olduğu anlașılmakta ve bu sayede sistem daha efektif 
kullanılabilmektedir.

Kilit Teknolojisi
RovLocker elektronik kilitlerimiz, TS EN 1627 RC3 standardında, dıș 
müdahaleye dirençli, güvenilir ve kullanımı kolaydır. Tüm elektronik ve 
mekaniği Rovenma tarafından sürekli geliștirilen kilitlerdir. Negatif beslemeli 
solenoid aktüatörlere, sensörlere ve șık gösterge LED'lerine sahiptir. 
Rovenma’ ya özgü alüminyum alașımlı kilit yapısı, dayanıklı ve güvenlidir. 
Hazne içlerinde gömülü olması, kilitlere yetkisiz erișimi imkânsız hale 
getirmektedir.

Akıllı Teşhis Sistemi
RovLocker içerisinde bulunan 300'den fazla sensör ile yüksek performanslı 
takip yapılarak veri analizleri gerçekleștirilmektedir. Böylece olası arızalar
olușmadan tespit edilmekte ve önlenebilmektedir.

Akıllı Enerji Tüketimi
Doğrudan șebeke elektriğine bağlanılabilen RovLocker, kullandığı elektronik 
bileșenlerindeki kalite ve mühendislik optimizasyonları ile elektrik tüketimini 
en aza indirgemiștir. 7 modüllük bir standart setin yıllık maksimum enerji 
tüketimi 3000kw civarındadır.



Otomatik Ses ve Aydınlatma Seviyesi Değiştirme

Hazne içi beyaz led aydınlatma, gönderinin rahat görülmesini ve
kullanıcının posta/kargosuna rahat ulașmasını sağlamaktadır. Ayrıca, hazne 
kapağını (yanıp sönerek) kapatmaları konusunda kullanıcıları uyarmak için 
ek bir önlem sağlamaktadır.

Hazne İçi Aydınlatma

Çevrimdışı Çalışma

RovLocker'ın çevrimdıșı çalıșma özelliği sayesinde, internet, sunucu vb. bir 
bağlantı kesilmesi durumunda dahi müșteriler RovLocker'dan kargolarını
alabilmektedir.

Bluetooth

RovLocker'daki bluetooth teknolojisi sayesinde müșteriler mobil uygulama
kullanarak kargolarını RovLocker'dan kolayca alabilmektedir.

Ses ve ıșık sensörleri sayesinde RovLocker ortamın durumuna göre 
hoparlörden gelen sesi ve aydınlatmayı artırıp/azaltabilir.

Önden Bakım Kolaylığı

Rakiplerinin aksine, RovLocker kilitlerine hazne içinden değil, güvenlik 
adımları sonrasında modüllerin öne çekilmesiyle erișim sağlanır. Her bir kilitin 
kendine ait kartı vardır ve tüm sistem çalıșmaya devam ederken sadece ilgili 
kilite gerekli bakım ve parça değișikliği yapılabilir.  

RovLocker'a özgün önden bakım teknolojisi sayesinde bakım süreleri 
kısalmakta ve maliyetleri düșmektedir.
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Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 
6. Ar-Ge A Blok Kat: 8 No: 27, 06800 Çankaya/Ankara

+90 312 397 5454   +90 312 397 0770   info@rovenma.com
www.rovenma.com


