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TÜRKİYE’DE İLK KABLOSUZ Wİ-Fİ/BLUETOOTH MOBİL SCOREBOARD SİSTEMLERİ

Mob l Uygulama Arayüzü

Çok amaçlı salon (Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol) oyunları için mobil Skorboard Özellikleri;

PC Uygulama Arayüzü
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Ø
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Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Bilgisayar kontrollü olması sayesinde tüm uygulamaları loglama ile bilgileri zamana göre kaydetme,
Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak kablosuz kullanabilme,
Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Yüksek parlaklıkta LED göstergeler,
Düşük enerji sarfiyatı,
Saat 00:00-99:59 arası otomati,k isteğe bağlı kornalı ileri veya geri programlanabilir,
Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine sahiptir.
Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Kontrol panelin yazılım uygulaması olması sayesinde donanımsal panel arıza hataları ortadan
kaldırılmıştır.
Ø Halı Saha, Açık Saha, Kapalı Spor Salonu, Dış Mekan/İç Mekan tüm sportif faaliyetler için,
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.
Ø Çok ekonomik çözümdür ve birçok spor branşında kullanılabilir.
http://www.fsmbilgi.com

info@fsmbilgi.com Tel: 0(312) 666 71 81
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OKUL SCB ÇÖZÜMLERİ

Ø Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Ø Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak
kablosuz kullanabilme,
Ø Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Ø Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Ø Düşük enerji sarfiyatı,
Ø Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine
sahiptir.
Ø Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Ø Halı Saha, Açık Saha, Kapalı Spor Salonu, Dış Mekan/İç Mekan tüm sportif faaliyetler
için,
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.
Ø Çok ekonomik çözümdür ve birçok spor branşında kullanılabilir.
http://www.fsmbilgi.com

info@fsmbilgi.com Tel: 0(312) 666 71 81
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YARI NİZAMİ SCB ÇÖZÜMLERİ
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Ana gösterge karakter yüksekliği 32cm, her bir segment 133 adet 5mm çapında ledlerden oluşmakta
Oyuncu faul gösterge modülleri karakter yüksekliği 10cm olup 5mm ledlerden oluşmakta
Kayan yazı modülü karakter yüksekliği 16cm olup 16X256 adet 5mm ledlerden oluşmakta
Skorboard sistemini oluşturan her hir modül (Kayan yazı modülü, Skor modülü, Saat modülü, Toplam
faul gösterge modülü, A ve B takımları için ayrı ayrı oyuncu faul gösterge modülleri) PC tarafından
yönetilebilir yapıdadır.
Sistemin kablolu veya kablosuz çalışabilme özelliği kullanıcı tarafından seçilebilir yapıdadır.
Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
PC arayüz programı ile müsabakalara ait skorboard bilgileri canlı yayında kurum web sayfası üzerinden
yayınlanmakta,
PC arayüz yazılımı ile skorboard üzerinde bulunan kayan yazı modülünden takım isimleri yayınlana
bilineceği gibi kayan yazı modülü bağımsız olarak takım isimleri yayınlana bilineceği gibi kayan yazı
modülü bağımsız olarak (mesaj bar) çalışabilmektedir
PC arayüz yazılımı sayesinde müsabakalara ait takımlar, oyuncular, hakemler, skorboard bilgileri,
elektronik ortamda database olarak saklanabilmektedir.
İstenilen yapıda müsabaka sonuç raporu çıktısı verebilmekte ve bu verileri elektronik ortamda arşiv
klasöründe saklamaktadır.
Arayüz yazılımı ve diğer kaynak kodları kullanıcıya/kuruma verilmekte bu sayede kullanıcının/kurumun
her türlü uygulama geliştirme çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.
Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Büyük ve uluslararası maçların oynandığı spor salonları için FIBA isteklerine uygun olarak tasarlanmış
skorboard sistemidir. Oyuncu sırt numaraları ve attıkları sayı numerik olarak yazılır, faul ise görsel
olarak işlenir. Takım isimleri yazılabilir. Tamamıyla modüler yapıdadır. Bir salon skorboardından
beklenen her isteğe cevap verebilir. Uzun yıllar bakım gerektirmeden hizmet verir. Montajı ve kullanımı
çok kolaydır.
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NİZAMİ SCB ÇÖZÜMLERİ
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Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Bilgisayar kontrollü olması sayesinde tüm uygulamaları loglama ile bilgileri zamana göre kaydetme,
Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak kablosuz kullanabilme,
Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Yüksek parlaklıkta LED göstergeler,
Düşük enerji sarfiyatı,
Saat 00:00-99:59 arası otomati,k isteğe bağlı kornalı ileri veya geri programlanabilir,
Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine sahiptir.
Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Kontrol panelin yazılım uygulaması olması sayesinde donanımsal panel arıza hataları ortadan
kaldırılmıştır.
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.

http://www.fsmbilgi.com

PC Uygulama Arayüzü

info@fsmbilgi.com Tel: 0(312) 666 71 81
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HALI SAHA SCB ÇÖZÜMLERİ

Ø Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Ø Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak
kablosuz kullanabilme,
Ø Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Ø Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Ø Düşük enerji sarfiyatı,
Ø Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine
sahiptir.
Ø Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Ø Halı Saha, Açık Saha, Kapalı Spor Salonu, Dış Mekan/İç Mekan tüm sportif faaliyetler
için,
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.
Ø Çok ekonomik çözümdür ve birçok spor branşında kullanılabilir.
http://www.fsmbilgi.com
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YÜZME SCB ÇÖZÜMLERİ

Ø Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Ø Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak
kablosuz kullanabilme,
Ø Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Ø Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Ø Düşük enerji sarfiyatı,
Ø Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine
sahiptir.
Ø Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Ø Halı Saha, Açık Saha, Kapalı Spor Salonu, Dış Mekan/İç Mekan tüm sportif faaliyetler
için,
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.
Ø Çok ekonomik çözümdür ve birçok spor branşında kullanılabilir.
http://www.fsmbilgi.com

info@fsmbilgi.com Tel: 0(312) 666 71 81
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Bilgisayar/Tablet/Akıllı telefon uygulamaları ile çalışabilme,
Bilgisayar kontrollü olması sayesinde tüm uygulamaları loglama ile bilgileri zamana göre kaydetme,
Uygulama yazılım ile skorboard arası bağlantı kablolu yada isteğe bağlı olarak kablosuz kullanabilme,
Kablolu bağlantıda USB/RS232, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi/Bluetooth teknolojisi,
Dekoratif, şık, hafif tasarım ve kullanımı kolay kontrol yazılımı,
Yüksek parlaklıkta LED göstergeler,
Düşük enerji sarfiyatı,
Saat 00:00-99:59 arası otomatik isteğe bağlı kornalı ileri veya geri programlanabilir,
Alüminyum hafif kasa sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilme özelliklerine sahiptir.
Alüminyum kasası lazer kesim CNC büküm teknolojisi ile üretilmiştir.
Kontrol panelin yazılım uygulaması olması sayesinde donanımsal panel arıza hataları ortadan
kaldırılmıştır.
Ø Ürünlerimiz yüksek kalitededir. Uzun yıllar bakım gerektirmez ve montajı çok kolaydır.
Ø

Toplam faul panosu ve 24 saniye göstergesi opsiyoneldir.
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