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Servis ve Hizmet

Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan R2 Servis, Türkiye’deki 500’ü aşkın hizmet
noktası üzerinden kurumsal müşterilerine ürün satışı, arıza, bakım-onarım, garanti
ve 7/24 teknik destek hizmetleri sağlamaktadır. Geniş bir hizmet alanına sahip
olan R2 Servis; ödeme sistemleri, şube bakım, elektronik güvenlik ve hırsız alarm
sistemleri, araç takip hizmetleri, elektronik ve mekanik bakım hizmetleri, akıllı
otomasyon, zayıf akım hizmetleri, IT envanter, kablolama, altyapı, cep telefonu
ve tablet tamir hizmetleri vermektedir. R2 Servis bu hizmetlere ek olarak
işletmelere, 200’den fazla tedarikçi/marka ile bakım hizmeti dahilinde ürün tedariği
ve özel proje hizmetleri sunmaktadır.
R2 Servis, müşterilerine 360 derece hizmet verme anlayışı ile 300 münhasır servis
noktasının yanı sıra 200’den fazla teknik servis noktası üzerinden en hızlı müdahale
ve çözüm garantisi vermektedir.
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Hizmetlerimiz
R2 Servis, Türkiye’nin her yerinde mağazaları, şubeleri
bulunan perakende zincirleri ve kurumsal firmalara 500’ü
aşkın servis kanalı üzerinden TEK HİZMET NOKTASI
olarak en hızlı servis hizmeti sunmakta ve işletmelerin
kendi alanlarında başarıyı yakalamalarına, işlerini büyütmelerine yardımcı olmaktadır.
İşletmeler, şubelerindeki Elektronik Güvenlik, IT Envanter, Kablo Sistemleri, Elektrik, Mekanik ve diğer tüm
faaliyetlerle ilgili ihtiyaç ve arıza çağrılarını ister şube
ister genel müdürlük üzerinden R2 Servis’e iletebilir, aynı
gün/saat içerisinde hizmet alabilir, periyodik ve koruma
amaçlı bakımlarını yaptırabilir.
R2 Servis, kurumsal firmaların tüm şubelerinin kesintisiz
çalışabilmesi için tüm çağrıların tek hizmet noktasıdır.
Hizmet Alanlarımız:
1. Elektronik Güvenlik ve Hırsız Alarm Sistemleri
2. Elektrik ve Mekanik Hizmetler
3. Ödeme Sistemleri Kurulum ve Entegrasyon
4. IT Envarter Hizmetleri
5. Zayıf Akım Hizmetleri
6. Araç Takip Sistemleri
7. Digital Signage ve İçerik Yönetim Hizmetleri
8. SLA Takip ve Raporlama
9. Akıllı Telefon ve Tablet Tamir Hizmetleri
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Elektrik ve Mekanik
Hizmetler
R2 Servis, firmaların merkezlerinde ve şubelerinde her
türlü elektrik ve mekanik sistemlere arıza, periyodik
bakım, kurulum ve değişim hizmetleri sağlamaktadır.
Elektrik Sistemlerin
Periyodik Koruyucu Bakımları

Mekanik Sistemlerin
Periyodik Koruyucu Bakımları

➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔ Klima Santralleri
➔ Klima ve HVAC Sistemleri

Elektrik Panoları ve Tesisatları
Kompanzasyon Sistemleri
Aydınlatma Sistemleri
Telefon ve Data Sistemleri
UPS ve Jeneratörler
Şube Bakım Hizmetleri

Yasal Kontroller
➔ Topraklama Ölçümü
➔ Termal Kamera Çekimi
➔ Kaçak Akım Rölesi Testleri

Elektronik Güvenlik ve
Hırsız Alarm Sistemleri
R2 Servis, kurumsal firmalardaki güvenliği sağlamaya
yönelik tüm ürünler için yerinde arıza, bakım, kurulum
ve proje hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda yerinde
alarm izleme merkezimiz üzerinden 7/24 alarm izleme
hizmeti sağlanmaktadır.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
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AHD ve IP Kamera Sistemleri
Hırsız Alarm Sistemleri
Yangın Alarm Sistemleri
Alarm İzleme Merkezi
Kartlı Geçiş, Parmak ve Yüz Okuma Sistemleri
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
Seslendirme Sistemleri
Fraud Kayıp Önleme Yazılımı
Merkezi Görüntüleme Yazılımları
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IT Envanter Hizmetleri
R2 Servis, mağazada bulunan her türlü IT envanterlere
arıza, periyodik bakım, kurulum, sökme hizmetleri
sağlamanın yanı sıra envanterin sağlıklı yönetilebilmesi
için Özel Yazılım Hizmetleri sağlamaktadır.
➔
➔
➔
➔
➔
➔

PC, Printer & Scanner Kurulum Servis Hizmeti
Modem, Switch, Access Point, vb. IT Ürün Servis Hizmetleri
Data Kablolama, Uç Sonlandırma Etiketleme
Mağaza Otomasyon Ekipmanları
ATM ve KIOSK Hizmeti
IT Envanter Sayımı

Ödeme Sistemleri
Kurulum ve Entegrasyon
R2 Servis, sektöründe 35 yıllık tecrübeye sahip
Profilo Ödeme Sistemleri’nin kardeş kuruluşu
olarak Türkiye genelinde Yazarkasa POS, PC POS
entegre sistem satış, kurulum ve bakımları, arıza
çağrı müdahalesi, mağaza otomasyonu konularında
7/24 hizmet vermektedir.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
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Yazarkasa Satış, Kurulum, Bakım ve Onarım
EFT POS Sistemleri
PC POS Sistemleri
Entegrasyon ve Yazılım Hizmetleri
Katma Değerli Hizmetler ve Uygulamalar
TSM Hizmetleri
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Araç Takip Sistemleri
R2 Servis, Profilo marka Araç Takip Çözümleri ile
Türkiye genelinde her türlü araca kurulum, montaj,
arıza ve yazılım destek hizmeti vermektedir. Profilo
Araç Takip Çözümleri ile araçlarınızı ve değerli
varlıklarınızı dünyanın neresinde olursa olsun
GPS ile internet üzerinden takip edebilir, her türlü
raporlamayı alabilirsiniz.
Profesyonel Araç Takip Kiti
➔ Araç Takip Cihazı
➔ Yazılımlar/Lisanslı Haritalar
➔ Opsiyonel Donanımlar Ekleme

➔ 81 İlde Montaj ve Servis
➔ Uzaktan Araç Durdurma Desteği
➔ CanBus Özelliği

➔ Atık Kontrol Sistemi Desteği
➔ 7/24 Çağrı Merkezi

Zayıf Akım Sistemleri

R2 Servis, mevcut ve yeni kurulan işletmelerin
uçtan uca zayıf akım hizmetleri için ihtiyaç duyulan
tüm ürünlerin projelendirilmesi, kurulumu, bakım
ve hizmetlerini sağlamaktadır.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
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Data ve telefon sistemleri
Yangın ihbar ve kontrol sistemleri
Acil anons sistemleri
Kamera izleme (CCTV) sistemleri
Hırsız alarm sistemleri
Kartlı giriş (Access kontrol) sistemleri
Tv sistemleri
Konferans salonu seslendirme ve görüntü sistemleri
Görüntülü kapı (İntercom) sistemleri
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SLA Takip ve Raporlama
R2 Servis, sağladığı hizmetleri tüm müşterilerinin
online takip edebilmeleri ve raporlarını görebilmeleri
için özel çağrı yönetim ve takip sistemi olan PROservis
yazılımı ile hizmet vermektedir.
PROservis sayesinde işletmeler, sistem üzerinden
açılan çağrı kaydına erişerek çağrının hangi saatte
açılıp/kapatıldığını, sorunun kaç saatte çözümlendiğine
dair bilgileri sistem üzerinden takip edebilmektedir.

Digital Signage ve
İçerik Yönetim Hizmeti
Kurumsal firmalar sürekli değişen rekabet koşulları
sebebiyle, hem ürünlerini en etkin şekilde pazarlamak,
hem de müşterilerine uygun maliyetli, kampanyalı
ürünlerini en hızlı şekilde duyurmak ve bilgilendirmek
amacıyla dijital görüntüleme ve içerik hizmetlerinden
faydalanmaktadırlar.
R2 Servis dijital sistem kurulumunu, marka bağımsız
ürün tedariğinden içerik yönetimine kadar Türkiye’nin
her noktasında arıza ve bakım hizmeti desteğiyle
sağlamaktadır.
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Referanslarımız
35 yılı aşkın tecrübeye sahip, 7/24 satış, servis ve
altyapı hizmetleri sunan R2 Servis, sektörünün
lider markaları ile çalışmaktadır.
Bize güvenen ve bizimle çalışmayı tercih eden tüm
müşterilerimize teşekkür ederiz.

Akıllı Telefon ve Tablet
Tamir Hizmetleri
R2 Servis, Cepteproservis markası ile akıllı telefonlar
ve tabletler için hızlı, kaliteli ve güvenilir teknik servis ve
tamir hizmetleri sunmaktadır.
Cepteproservis, sertifikalı uzman kadrosu ve kurumsal
müşterilerine özel sunduğu koruma paketleri ile en iyi
teknik servis hizmetini en uygun koşullarla sağlamaktadır.
➔
➔
➔
➔

Akıllı telefon ve tablet tamiri*
Kurumsal anlaşmalar ve koruma paketleri
Sertifikalı, uzman servis ekibi
Aksesuar satış

* Orijinal yedek parça ve 1 yıl garanti
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R2 Servis Elektrik Elektronik ve
Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş.
Bosna Bulvarı Profilo Plaza No:148
Çengelköy 34688 Üsküdar / İstanbul
Tel
: +90 (216) 461 31 00
Faks
: +90 (216) 461 31 27
E-posta : info@r2servis.com.tr

/R2servis
www.R2servis.com

