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Hakkımızda

2006 yılında "En yeni haberleşme  güvenlik ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak müşterilerine dünya standartlarında 
çözümler sunmak" ilkesiyle yola çıkan Linecom, geçen  süreçte Alanya ve çevresinde önde gelen rmalardan  biri 
olmayı başarmıştır.
2010  yılında kablosuz internet teknolojileri alanını faaliyetlerine ekleyen rmamız 50'den fazla proje ile tecrübesini 
pekiştirmiş gelişen internet teknolojisini siz değerli müşterileri ile buluşturmuştur 

Uzman  teknik ekibi ile 7/24 destek operasyonunu sürdüren ve sürekli Ar-Ge politikası izleyen rmamız hızlı çözüm 
üreten konumunu devam ettirmektedir
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Çözüm Ortaklarımız



Karel elektronik telefon 
santrallerinde uzman olan 
ekibimiz 2013 yılında aldıgımız 
karel yetkili satıcı ve teknik 
servis ünvanı ile hizmetine 
devam etmektedir.

• Voip uygulamaları

• Ip telefon uygulamaları

• Sayısal Santral Uygulamaları

• Call center uygulamaları 
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Sistem odası düzenleme konusunda uzman 
kadromuz en iyi hizmeti  sunmaktadır.

• Telefon Mdf pano uygulamaları

• Ftp utp patch panel sonlama uygulamaları

• Fiber optik sonlama  uygulamaları

Altyapı ve kablolama alanında yeraltı bina içi 
ve havai tesisatları 
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Şirketinizin yada bulundugunuz alanların korunması 
günümüzde bir çok olayın çözümlenmesinde 
yardımcı olan kamera sistemleri üst düzey 
hassasiyet konularından olmakta ve rmamız 
bünyesinde montaj kurulum tamir ve kayıt yedek 
alma hizmetlerimiz bulunmaktadır.

İp kamera sistemleri

•  Analog hd kamera sistemleri

•  Kablosuz kamera sistemleri

•  Mobese uygulamaları

Dijital Görüntü ve Kayıt Sistemleri



Hırsız alarm sistemleri 
Kablolu ve kablosuz çalışmakta olan hırsız alarm sistemlerinde 
Bosch  markamız ile kaliteyi siz degerli dostlarımızla bulusturuyoruz
Korumakta oldugumuz alanlar biges güvenli hayat teknolojileri alarm takip 
merkezimizden 7/24 izlenmekte sistemin genel yapısı ve sistemin saglık 
durumunda olusan hatalara karşı anında müdahale etmektedir.

Kablosuz alarm teknolojisinde 3 yılı aşan pil ömrü ile ürünlerimiz  altyapı ihtiyacı olmadan güvenliği sağlamakta 
hareket,darbe,gaz,duman,ve ısı dedektörleri ile uyumlu çalışmaktadır
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Bünyemizde bulunan ber optik ekipmanlar ile 
ber optik sonlama otdr ölçümleme ve ber 
optik kablo testleri yapılmaktadır.

• Fiber sonlama fusion spliccer

• Otdr ve ölçümleme uygulamaları

• Fiber optik kablo ekleme 
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Network omurga yapılarında yüksek performanslı 
ürünlerimiz ile geniş bant haberleşme sağlamakta 
verileriniz daha hızlı  ve gelişmiş teknolojilerle 
çalıştırmaktayız.

• Fiber optik üzerinden analog hd kamera görüntü 
transferi

• Network veri transferi

• Switchler arası yüksek hızda haberleşme
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Kablosuz internet teknolojileri
İç ortam ve dış ortam kablosuz internet 

haberleşmesinde 2,4 ghz ve 5 ghz 
çözümlerimiz ile otel restaurant ve işyeri 

alanlarında yüksek performans cihazlarımız  
sorunsuz hizmet sunmaktadır hotspot ve 

loglama teknolojisini 5000 online kullanıcı 
destegi ile uzaktan yönetilebilen ağ 

güvenliği saglanmakta otel yazılımları ile 
entegrasyon ve ücretlendirme yazılımı 

desteklemektedir.

• İç ortam Access point wi antenler

• Dış ortam ip 55 Access point wi antenler

• Hotspot uygulamaları

• 5651 loglama uygulamaları                        

Kablosuz internet teknolojileri

HOTSPOT
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Kablolu internet teknolojisini İP DSLAM 
santrali  ile daha hızlı ve güvenilir yapıda 
çalıştırmakta WİFİ ile çözümsüz noktalarda 
en verimli sonuca ulaşmaktayız kullanılan 
santraller 24 port ile 1250 port arasında 
kapasite
Değişebilmekte adsl ve vdsl olarak 
çalışmaktadır kullanıcı hızını bünyesinde 
ayarlayabilen dslam 2 mbps ile 32 mbps 
arasında download ve upload olanağı 
tanımaktadır.

IP DSLAM teknolojisi ADSL +IP DSLAM 
teknolojisi ADSL&VDSL

Kablolu İnternet Teknolojileri

Haberlesme - Güvenlik - Network.
.



Rack kabin ve sarf ürünler
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