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Yerli Yazılım
Milli Üretim

Voicebox;
Yazılım ve üretimi tamamıyla yerli olup,  
Bilişim Vadisi’nde çalışmalarını sürdüren  
Türk mühendislerimizin oluşturduğu Ar-Ge ekibimiz 
tarafından geliştirilmiştir.

“Sadece gitmek istediğiniz katı söyleyin”
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Artık Daha Hijyenik

Asansörler işlevleri itibariyle kamu kullanımına açık araçlardır.
Bu sebepten dolayı bireylere kesintisiz bir hizmet sunarak  
kullanım süresi boyunca birçok insan, asansör ile temas halinde  
olmaktadır. Voicebox ile asansörle olan temasınızı sıfıra indirerek daha  
hijyenik bir kullanım deneyimleyebilirsiniz.

Voicebox sesli komut kiti ile asansörlere temas etmeden gitmek  
istediğiniz kata ulaşarak; virüs, bakteri gibi temas ile bulaşan hastalıklardan  
 korunabilirsiniz.

Katlarda bulunan butonlara temas etmeden  
bulunduğunuz kata asansör çağırın.

Katlarda bulunan butonlara temas etmeden, sensörler sayesinde  
temassız bir şekilde asansörü bulunduğunuz kata çağırın.
Voicebox ile ister kabin içerisindeki butonlara ister katlardaki butonlara 
hiçbir şekilde temas etmeden istediğimiz kata kolaylıkla gidebilirsiniz.

Sensör İle Kata Asansör Çağırma
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Artık Daha Özgür

Voicebox özgün deneyimi ile asansör kullanımında yeni ve farklı bir  
deneyim yaşatıyor. Tecrübe edeceğiniz bu deneyim ile Voicebox size 
konforlu bir kullanım alışkanlığı kazandıracaktır.  

Asansör kullanımını günümüz teknolojisi ile buluşturan  ve yenilikçi yapısı 
ile eşsiz bir deneyim yaşatacak olan Voicebox ile geleceğe bir kat daha 
yaklaşın.

Speech to Text teknolojisi ile sesi yazıya çevirerek
Voicebox’a gönderen yenilikçi teknolojisi ile 
asansörler yapay zeka ile buluştu.

Speech to Text teknolojisi tamamıyla Türkçe  dil yapısına uygun olarak 
geliştirildi. Birden fazla Türkçe komut ile, örneğin; “Asansör ikinci kat” veya 
“Asansör kat iki” gibi farklı komutları kolaylıkla algılayabilmektedir.

Sesi Yazıya Çeviren Teknoloji
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Engelsiz Yaşam

Voicebox kullanımı, hijyen ve konfor açısından tercih edilebileceği gibi,  
engelsiz yaşamı destekleyerek  erişilebilirlik açısından da toplumun tüm 
kitlesine ulaşabilmektedir.

Dünya  genelinde milyonlarca engelli birey günlük yaşantılarında birçok 
zorlukla mücadele etmektedir. Voicebox bu mücadelenin farkında olup, 
basit  kullanımıyla engelli bireylerin günlük yaşantılarını  kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir.

Hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar gibi pek çok
yaşam alanı için toplumun tüm kitlesince 
erişilir olun.

Sesli komut ile çalışan bir asansör amacının çok ötesine ulaşabilir.
Voicebox ile siz de bu amaca destek olun.

Engelleri Ortadan Kaldırın

Okul Hastane Otel ve
Tatil Köyleri

Konut ve
Siteler

Kamu 
Binaları

Alışveriş
Merkezleri

Havaalanı ve
Terminaller

Toplu Taşıma
Durakları
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Yeni Bir Deneyim

Başta Türkçe olmak üzere İngilizce,  Almanca,   
Rusça  ve Arapça dil desteği de  sağlanmaktadır.

Çoklu dil desteği ile daha fazla kullanıcıya ulaşabilir, hijyen ve konfor
açısından farkındalık yaratabilirsiniz.

Voicebox Birden Fazla Dili Algılar

Voicebox tüm asansör tipleri ile uyumlu olup,
30 dakika gibi kısa bir sürede entegre 
olabilmektedir.

Kolay kurulum özelliği ile aynı gün içerisinde asansörünüzü hizmete açın.

Hızlı Kurulum & Modüler Yapı



0 (850) 303 46 66

Ar-Ge
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