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Kimlikokur Nedir?
Kimlikokur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportları 

OCR yöntemi ile okuyup tanıyabilen, resim ve metin olarak 

saklayıp, windows ortamındaki tüm programlara aktarabilen 

bir yazılımdır.

Anlık Kimlik Bildirimi
Online anlık bildirimlerinizi Kimlikokur aracılığı ile hızlı ve hatasız bir şekilde

gerçekleştirebilirsiniz.

Taranan kimlikler tek bir tuş ile 2017 yılında yenilenen kimlik kanununa uygun şekilde

online KBS’ye hatasız olarak aktarılmaktadır.

Kimlikokur’u birkaç 

dakikada bilgisayarınıza 

kurabilir,

kullandığınız diğer programların 

ekranlarını sürükle

bırak yöntemi ile tanıtıp hemen 

kullanıma

başlayabilirsiniz
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Pasaport ve nüfus 

cüzdanlarındaki bilgileri 

anında online KBS 

sistemine gönderebilir, 

ardından önbüroda 

kullandığınız 

programlara da veri 

kaybı olmaksızın 

aktarabilirsiniz. 

Böylelikle Check-In 

işlemi kesintiye 

uğramadan ve hızlı bir 

şekilde gerçekleşir.

Online Bildir



Kimlikokur’ un Entegre Olduğu Programlar

Kimlikokur, Windows ve web tabanlı tüm yazılımlarla uyumludur. Kimlikokur’a kullandığınız diğer programların

ekranlarını sürükle bırak yöntemiyle tanıtıp hemen kullanıma başlayabilirsiniz. Hali hazırda entegre kullanan 

programlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Otel Yönetim Programları: Amonra - ATOS - Athena - Asyasoft - Akınsoft - BIEM - Elektra - Fidelio - MOD - Opera - OnQ - 

RMOS - Sedna - Sentez - Sispar

Hastane Yönetim Programları: Akgün - Çözüm - IES - Medisoft - Meddata

Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri: Perkotek - Meyer

ERP Programları: ETA - ETS - Likom - Link - Logo - Netsis

Yeni TC Kimlikleri ile %100 uyumludur
Kimlikokur yeni TC kimlikleri ile %100 uyumludur. 

İhtiyaç halinde sonradan eklenecek farklı kimlik 

türlerini de kolayca öğrenir.

Yüksek Doğruluk Oranına Sahiptir
Tüm ülke pasaportlarını ve çizgi kodlu ülke 

kimliklerini %100 doğrulukla okuyabildiği 

gibi, TC Nüfus cüzdanında da %99 doğruluk 

oranına sahiptir.

Tüm Tarayıcılarla Çalışır
Donanım seçmez. Mobil tarayıcılarla 

bile çalışabilir. Donanımın teknik 

yeterliliğine göre en yüksek 

performansı sergiler.

Sınırsız ve Şifreli Arşivleme Yapar
Veriyi hem forma, hem tabloya hem de bir 

metin dosyasına eş zamanlı yazabileceğiniz 

gibi, kimlik görselini arşivinizde şifreli olarak 

saklayabilir veya kimliğin okunduktan sonra 

otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.

Arka Planda Sessizce Çalışır
Aynı anda birden fazla programa entegre olsa 

da, bilgisayarınızı yormaz, sessiz modda, arka 

planda görünmeden çalışır.

Kullanımı Pratiktir
Entegre olduğu programdan veya tarayıcı 

üzerinden tek tuşla çalışabilir. Kimliğin tipini, 

ön ve arka yüzünü otomatik olarak algılar.

Kimlikokur ile Yetki Sizde!

Misafir kayıtlarınıza sadece yetkilendirdiğiniz kişiler müdahale edebilir. Yapılan her değişiklik, sistem 

tarafından otomatik olarak loglanır.
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Ziyaretçi Takip Versiyonu

İstenmeyen Ziyaretçilere Geçit Yok

Tüm Ziyaretçileriniz Kayıt Altında:

Giriş – çıkış saatlerini otomatik olarak sisteme 

işleyebilirsiniz.

Kurumunuzu ziyaret eden kişilerin tüm bilgilerini 

hatasız, kısa sürede ve  zahmetsizce kayıt altına 

alabilirsiniz.

Tüm referanslarımız için kimlikokur.com/references adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ziyaretçinin geldiği departman, hangi 

personelinizi ziyaret ettiği gibi bilgileri 

kaydedebilir, ilgili kişiye mail gönderebilirsiniz.

Ziyaretçinin kimliğini ziyaret süresince 

alıkoymak zorunda kalmazsınız.

Ziyaretçi analizleri yapabilir, en çok hangi 

departmana veya kişiye ziyaretçi geldiğini 

ziyaret nedenleri ve sürelerini sistemden takip 

edebilirsiniz.

Birden fazla giriş çıkış kapınız varsa ziyaretçinin 

hangi kapıdan girip, hangi kapıdan çıktığını 

sistemde takip edebilirsiniz. Tüm kapılar aynı 

ekran üzerinde çalıştığından ziyaretçilerinizin 

tek giriş ve tek çıkış kapısı belirleyerek güvenlik 

sisteminizi farklılaştırabilirsiniz.
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Dikkat, ilgili kayıt kara listededir!

Kimlikokur                İşletmede Kullanılıyor

Tüm referanslarımız için kimlikokur.com/references adresini ziyaret edebilirsiniz


