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1902 yılında temelleri atılan Arkas; acentelik, armatörlük, limancılık ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre ederek sunduğu lojistik
hizmetler sağlamaktadır. Ana iş kollarının yanında; gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden, bilgi sistemleri ve kruvaziyer
turizminekadarbirçok farklı sektördefaaliyetgöstermektedir.ArkasHolding’in14tanesiTürkiye’deolmaküzere;25ülkede,62ofisi (Yunanistan,İtalya,
Monako,Fransa, İspanya,Portekiz, Almanya, Fas,Cezayir,Tunus,Mısır, Lübnan, Libya, Bulgaristan, Romanya,Ukrayna,Rusya,Gürcistan,Azerbaycan,
Kazakistan,KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti,Çin,GanaveNijerya)bulunmaktadır.Tümbuülkelerdefaaliyetgösteren67şirketi ile,7300kişiye istihdam
sağlamaktadır.

2013 yılında kurulan ve TQ GROUP Türkiye Partneri olan Mist Elektronik ülkemizdeki saygın savunma sanayii şirketleri ile yurt dışındaki 
firmalara donanımsal ve yazılımsal mühendislik hizmetleri sağlamaktadır. Savunma sanayiinin yanı sıra, TÜBİTAK desteğiyle tıbbi alanda geniş 
uygulama alanına sahip medikal termal görüntüleme sisteminin ürünleştirilmesini gerçekleştirerek sağlık sektörüne adım atmıştır. Farklı 
sektörler için cihaz arayüzleri, kontrol yazılımları ve akıllı görüntüleme sistemleri geliştirerek güncel teknolojilere ihtiyaç duyan problemlere 
yönelik çözümler sağlamaktadır.

ARKAS - MİST ELEKTRONİK BAŞARI DOSYASI



Çözüm Dosyası Tanımı
Otonom Konteyner Giriş/Çıkış ve Hasar Tespit Sistemi; lojistik depolarında araç üzerinde giriş yapan konteynerlara ait konteyner seri numarası,araç
plakası ve giriş/çıkış zamanları bilgilerini otonom bir şekilde entegre olduğu IT sistemine aktaracaktır. Aynı zamanda, giriş yapan konteynerler
üzerindeki hasarların da otomatik olarak tespit edilmesini sağlayacaktır. Mecvut durumda personel tarafından yapılmakta olan giriş/çıkış bilgilerinin
kaydı, bu bilgilerin IT sistemine girilmesi, hasarlı bölgelerin fotoğrafianması ve hasar tespit işlemlerinin yapılarak bunların bir hasar tutanağı haline
getirilmesi işlemleriniotonomhalegetirerek lojistik depolarınındijitalleşmesi sürecinebüyük katkı sağlayacaktır.

ARKAS ÇAĞRISI | LOJİSTİK

Konteyner Hasarlarının Görüntü İşleme ve Makine Öğrenme İle Tespiti
Teknoloji KullanıcısıŞirketin Tanımladığı Özel Sorun /İhtiyaç/FırsatAlanı

- Depooperatörleri, lojistik iş süreçlerindedepoveterminal sahalarındaki konteynerlerın hasar tespifi ve formun hazırlanmasındaki manuel  
işlemleresnasında zamankaybı yaşamaktadır.

- Mevcutsüreçte kapıvesahaoperasyonmemurları,hasarlı konteynerlerı gözletespit edereksistemebildirmektedir.
- İşinbahsekonudoğası gereği,kısa zamanaralıklarında gerçekleşenoperasyonlarda hasar tespitinin memurlarcaçokzoryapılabildiği ve  
bunedenlerle demüşterilerden olumsuzgeridönüşlerin çoğaldığıgörülmektedir.

- Budurumsonucunda da; tekrarboş,sağlamkonteynergönderimi ilemaliyetlerin artması sözkonusuolmaktadır.

Teknoloji KullanıcısıŞirketin Teknoloji TedarikçisindenBeklentisi

•Konteynerdepolamaoperasyonlarındakullanılmaküzere;
- İyileştirmeyaparakoperasyonkalitesini vegüvenilirliğini artıracak,
- Depoveterminallerindehasarlıkonteynertespitinin operasyonmemurukullanılmadan dahahızlı yapılabilmesini sağlayacak,
- Görüntüyakalama sistemleri ile görüntüyü işleyip, makineöğrenimi ile yenigelecekhasarlıkonteynerlerin tespitini yapabilecek  
akıllı ürün ve/veyahizmetler

Teknoloji KullanıcısıŞirketin Aradığı Teknoloji TedarikçisiÖzellikleri
- Genel şartlarısağlayan,
- Yeniveya iyileştirilebilir bir ürünveyahizmetiolanveya
- Teknolojik bir süreçyeniliği sağlayan TEDARİKÇİLER

#Görüntüİşleme #MakineÖğrenimi
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