
Neden VegaPos ?



FARK-1

Piyasada kullanılan Intel Celeron J1800 CPU modeline, Microsoft destek 

vermemektedir.     Bundan dolayı güncel Windows işletim sistemi 

kurulumlarında yavaşlamalar ve sistemde sık sık donmalar yaşanmaktadır.

 Piyasada kullanılan

INTEL CELERON J1800

 VegaPOS’un kullandığı

INTEL CELERON J1900



2018 yılı Tysso POS1515 Konfigürasyonu



FARK-2

Piyasada kullanılan dokunmatik panellerin çoğu ’’Capasitive (PCAP)’’ 

ekran değil ’’Resistive’’ ekrandır. Resistive ekran teknoloji ve sağlamlık 

olarak listelerde adı yer almaz. Resistive yerine ’’Flat’’ Ekran ibareleri yazılır. 

Flat ekran farklı bir konudur. Ekran panelinin kalite ve teknolojisini değil 

ekranın tipini belirtir. Flat ekran tabiri, genellikle düz ve çerçevesiz ekranlar 

için kullanılır. Zaten bütün dokunmatik ekranlar düzdür. VegaPOS ürünleri 

CE, LVD, FCC, IP64 vb. sertifika testlerini başarıyla tamamlamış ve bu 

sertifikaları almaya hak kazanmıştır. 

 Piyasada kullanılan

RESİSTİVE EKRAN

 VegaPOS’un kullandığı

CAPASİTİVE EKRAN



FARK-3

Piyasada uygun fiyatlı olarak bilinen ürünlerin, parçaları ayrı ayrı olarak ithal 

edilmektedir. Bu şekilde ürün maliyeti düşürülür. Ve cihaz parçaları insan 

gücüyle birleştirilir, paketlenir ve piyasaya sürülür. VegaPos ürünleri 

fabrikasyon olarak  üretici firma tarafından kalite kontrol testlerinden 

geçer ve paketlenir. Diğer bir konu birçok firmanın cihaz parçalarını ayrı 

olarak yurtdışından ithal etmekten ziyade, maliyeti daha aşağılara çekmek 

için özellikle ’’ikinci el anakart’’ ithal ederek cihazların Türkiye’de birleştirildiği 

bilinmektedir.



FARK-4

Piyasada uygun fiyatlı olarak bilinen ürünlerde kullanılan Anakart ve CPU(işlemci)

parçaları eski jenerasyondur. Yazılım sektöründe kullanılan endüstriyel ürünlerde 

jenerasyon (nesil) önemlidir. Yazılımın uyumlu ve performanslı çalışması için 

güncel jenerasyon (Yeni Nesil) parçalar kullanılmalıdır. VegaPos distribütörlüğünü 

yaptığı markaların tamamında güncel ürünleri takip eder ve satışını yapar.

 Piyasada kullanılan

Eski Nesil

 VegaPOS’un kullandığı

Yeni Nesil



FARK-5

Endüstriyel ürünlerin en belirgin özelliği dayanıklı ve uzun süre kapanmadan ve 

ısınmadan çalışabilir olmasıdır. Bu bağlamda cihazlarda kullanılan dış kasalar ve 

iç bileşenlerin tasarımı büyük önem taşır. Cihazın darbeye dayanıklı olması 

bakımından sağlam kasalar kullanılması önemlidir. Plastik kasalar fazla ısınmaya 

sebebiyet verir.  Bu durum cihazda yavaşlama ve donmalara, fan arızalarına, 

cihazın satın aldığı tarihten itibaren kısa sürede deformasyona uğramasına yol 

açar.

 Piyasada kullanılan

Plastik Kasa

 VegaPOS’un kullandığı

Döküm Kasa



FARK-6

 Piyasada kullanılan

Fanlı

 VegaPOS’un kullandığı

Fansız



PİYASA TYSSO

KULLANILAN KASA FARKLARI



PİYASA TYSSO

KULLANILAN KASA FARKLARI



KASA İÇİ TASARIM VE KABLO YÖNETİMİ

PİYASA

TYSSO



FARK-6

Endüstriyel dokunmatik bilgisayarlarda kullanılan dokunmatik panel, işlemci, ram 

ve anakart gibi bileşenlerin yeni nesil olmasının yanında, bu bileşenlerin üretici 

firmaları da önemlidir. Kaliteli ve uluslararası markaların ürünleri kullanılmalıdır.

 Piyasada kullanılan

Markasız Ürünler

 VegaPOS’un kullandığı

Markalı Ürünler



MARKASIZ (NONAME) DOKUNMATİK

PANELLER

TYSSO MARKA DOKUNMATİK PANEL





Uluslar arası markalar
 VegaPOS Otomasyon Sistemleri  LTD. ŞTİ. Distribütörlüğünü yaptığı 

tüm ürünler uluslararası bilinen ve kullanılan markalardır. Asla yerel 

markalar satmaz, ithal ettiği ürünlerde kendi markasını oluşturmaz. 

VegaPOS ürünleri dünyanın her yerinde aynı marka aynı modeldir.



VEGAPOS ürünlerinin 

Uluslararası sertifikaları…



 POP950 SERİSİ    CE SERTİFİKASI



 POP950 SERİSİ     FCC SERTİFİKASI



 POP950 SERİSİ    IP64  SERTİFİKASI



 POS1000 / POS1515 SERİSİ      LVD CE  SERTİFİKASI



 POS 1000 / POS 1515 SERİSİ       CE   SERTİFİKASI



TEŞEKKÜRLER…


