Şirketlere En Üst Düzey
İnteraktif Ekran Çözümleri:
ViewBoard 50 Serisi 75”
USKON Uzay Sistem Konstrüksiyonları San. ve Tic. A.Ş.

USKON Uzay Sistem Konstrüksiyonları San. ve Tic. A.Ş. & ViewSonic iş birliğiyle ilgili “Kullanıcı Odaklı Vaka Analizi”
projesi olarak Yapı Kataloğu İçerik Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

ViewBoard 50 Serisi 75’’
USKON Uzay Sistem Konstrüksiyonları San. ve Tic. A.Ş.

İşte ve günlük hayatta, öğrenirken yenilikçi görsel çözümler sunarak sıradan ve sıra dışı arasındaki
farkı göstermek için dünyaya ilham verme amacıyla yeniliklerine devam eden, görüntü teknolojileri
alanında, Likit kristal ekranlar (LCD), projeksiyon cihazları ve interaktif ekranlar konusunda
uzmanlaşmış çok uluslu elektronik şirketi ViewSonic, en üst düzey interaktif ekran çözümünü
sunduğu ViewBoard 50 Serisi 75” İnteraktif Ekran ile USKON A.Ş’nin genel merkezinde yer aldı.
Türkiye’de uzay kafes sistemlerinin ilk üreticisi
olan USKON A.Ş., 1979 yılından bugüne kadar
alanında lider firma özelliğini taşımaktadır.
Konusunda uzmanlaşmış mühendis, mimar
ve teknik personellerden kurulu bir kadroya
sahip olan USKON, müşteri odaklı hizmet
anlayışı ile yatırımcıların istek ve ihtiyaçlarına,
kalite anlayışından ödün vermeden, uygun ve
ekonomik çözüm yöntemleri ile cevap
vermektedir.
Türkiye’de olduğu kadar dünyada da birçok
önemli projeye imza atmış olan USKON, son
teknolojiye sahip ürünler ile yenilediği yeni genel
merkezinin toplantı alanlarında, sınırsız ortak
çalışma imkânı sağlayarak sonsuz üretkenliğe
olanak sunan ViewBoard 50 Serisi 75”
interaktif ekranları tercih edildi.
Toplantı salonlarında ViewBoard İnteraktif ekranları ile ViewSonic’i tercih eden USKON A.Ş’nin
Mimari Proje Şefi Mimar Cihan Özkan, ViewBoard ile ilgili son kullanıcı deneyimini aktardı.
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USKON’un ViewBoard ile tanışma ve kullanıcı deneyimi sürecini bir kez de sizden
dinlemek istiyoruz. ViewBoard ile yollarınızın kesişme süreci ne şekilde oldu?
USKON Mimari Proje Şefi Cihan Özkan: USKON olarak geometrik şekilde ifade edilebilen
her türlü uzay kafes sisteminin dizaynını, üretimini ve montajını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de
bu alanda yıllardır öncü olma kimliğini sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi bu kimliğimizi
özellikle uluslararası arenaya daha fazla taşımaya başladık. Son zamanlarda, firma olarak yurtdışında
birçok projede özellikle tercih ediliyor ve global projelerde sıklıkla yer alıyoruz. Yerli ve köklü bir
firma olarak globalde kendimizi en iyi şekilde temsil edebilmemizin ilk koşullarından biri de son
teknolojiyi ve gündem trendlerini takip ederek kendimizi yenileyebilmek bu nedenle 2020 yılında
USKON A.Ş. Genel Merkezimizi baştan aşağıya tekrar dizayn ettik. Pandemi koşullarına rağmen devam
eden yenileme sürecinde yenilenerek son teknolojiye sahip bir alan oluşturduğumuz mekanlardan
bir tanesi de toplantı salonlarımız. Toplantı salonlarımızı daha interaktif hale getirebilmek için
ViewSonic’ in en yeni 3. jenerasyon ViewBoard 50 Serisi 75” interaktif ekranını tercih ettik.
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Viewsonic ile tanıştıktan sonra, USKON olarak toplantı salonlarınızdaki en büyük
değişiklik ne oldu?
Dünyada pazar lideri olan dünya çapında görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic teknolojisinin
myViewBoard ekosistemi ile tanışmadan önce toplantı salonlarında bağlantı kabloları ile TV
kullandıklarını belirten Cihan Özkan “ViewBoard’u tercih etmeden önce toplantı odalarımızda
bağlantı kabloları ile bağlanabildiğimiz TV ekranları kullanıyorduk. Sunum yapacak kişilerin fazla
olduğu kalabalık toplantılarda kablo değiştirerek TV bağlantı süresi ile çok zaman kaybediyorduk.
Kablosuz olarak mobil cihazlar ile ViewBoard’a kolayca bağlanabilmek, toplantılarda zamandan
tasarruf etmemizi sağlayarak işimizi kolaylaştırdı.”

Kablosuz olarak
mobil cihazlar ile
ViewBoard’a
kolayca
bağlanabilmek,
toplantılarda
zamandan tasarruf
etmemizi sağlayarak
işimizi kolaylaştırdı.
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ViewBoard tercihiniz ile USKON olarak yaşadığınız hangi sorunlara çözüm sağlandı?
ViewBoard, kullanım kolaylığıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. En genç stajyerden, en tecrübeli
uzmana; teknolojiden uzak olan kişiler dahi herkesin kullanımına yönelik kolay ara yüzü ile ViewBoard,
USKON’un en sevilen teknolojik ekipmanlarından biri oldu.
Tüm ekip olarak ViewBoard ’a çok çabuk alıştık.
Tasarım ve uygulama projeleri üzerine çalıştığımız
için ağırlıklı olarak çizimler üzerinden toplantılar
gerçekleştirdiğimiz oluyor. ViewBoard’ dan önce
toplantılarımızda çizimlerimizi ve revizelerimizi
eskizler üzerinden gerçekleştiriyorduk. Özellikle
kalabalık toplantılarda birçok kişi eskizi göremiyor
ya da elden ele eskiz aktarımıyla zaman
kaybediyorduk. ViewBoard’un akıcı ve hassas el
yazım deneyimi sunan ultra hassas dokunmatik
teknolojisi ve doğrudan dosya üzerine çizim
yapabilme imkânı sağlayan yazılımı ile artık
eskizlerimizi ekran üzerinde gerçekleştirebiliyoruz.
Üstelik toplantıda revize edilen güncel çizimleri hem
toplantımıza katılan katılımcılara, hem de uzaktan
iş yürüttüğümüz sektör paydaşlarımıza mail olarak
iletebiliyoruz.
USKON Uzay Sistem Konstrüksiyonları San. ve Tic. A.Ş. kurucusu
Y. Mimar Yaşar MARULYALI (dt.1931) ViewBoard kullanırken
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USKON gibi büyük ölçekli şirketlerde toplantıların birçok farklı firmadan katılımcılarla ve
sıklıkla olduğunu biliyoruz. ViewBoard bildiğiniz gibi Amazon Web Servisleri ve AES-256
şifrelemesi ile desteklenerek hizmet veriyor. Bu konuda şirket güvenliğine olan katkısı
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Günümüzde her gün hızlıca artmakta olan dijitalleşmenin, şirketler için ortaya çıkardığı en büyük
tehlike: siber riskler. Nesnelerin interneti, kişisel verilerin gizliliği ve bulut güvenliğinin şirketlerin
koruması en gerekli verilerin başında geldiği bilinen bir gerçek. Dolayısıyla üst düzey güvenli ortak
çalışma yazılım çözümüne sahip ViewBoard tercihi ile USKON’un veri korunmasına katkıda bulunduk.
Ek olarak, toplantılarımıza dışarıdan gelen katılımcıların bilgisayarlarındaki dosyalardan ve verilerden
dolayı oluşabilecek sorunların da ViewBoard’un uzaktan bağlantı kurulabilen özelliği sayesinde
önüne geçmiş olduk ve şirket olarak güvenlik duvarlarımıza en sağlam tuğlalardan birini ekledik.

Viewsonic ile yaşadığınız bu süreç sonrasında aldığınız hizmet ve ürün deneyimi ile ilgili
ne söylemek istersiniz?
Toplantı odalarımıza dahil edeceğimiz interaktif ekranlar konusunda sektörde birkaç firma ile
görüşmemiz oldu, ViewSonic’in yıllardır sektördeki öncü pozisyonu ve bizler ile satış öncesi
kurdukları ilgi tercihimizi belirleyen etkenlerden oldu. Teknoloji ile çok yakından
ilgilenmeyen üst düzey yöneticilerimizin bile ürün hakkında detaylı bilgi alabildiği, akıcı
ve akılda kalan sunumları ile ürün hakkında çok detaylı bilgilendirildik. Satış sonrası ürün ile ilgili
sunulan servis hizmeti de ViewSonic’in sektördeki konumunu bir kez daha neden hak ettiği
sorusuna cevap verecek şekilde oldu. USKON A.Ş. olarak, 2020 yılında toplantı odalarımıza
eklediğimiz ViewBoard teknolojisine ek olarak ViewSonic ile kurduğumuz bu iş ortaklığını, başka
mekanlarda farklı fonksiyonlardaki ürünlerle yıllarca sürdüreceğimize gönülden inanıyoruz.

