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IOT (Internet Of Things / Nesnelerin İnterneti) 
Rewote pazarda mevcut bulunan alıcılı motorları mobil 
uygulama vasıtasıyla yönetmeyi sağlayan bir IoT ürünüdür. 
 
Rewote donanım ve yazılım olmak üzere iki ana 
bileşenden oluşmaktadır.   
Donanım kısmı, üzerinde radyo (RF) kartları bulunan, WiFi 
ile internete bağlanan ve üzerindeki mikro işlemci 
tarafından yönetilen bir fiziki üründür.  
İnternete (Cloud yapısına) çıkıp, mobil uygulamadan gelen 
komutları karşısındaki alıcılara RF sinyali ile ileterek 
kumanda etmektedir. 

Rewote Nedir? 
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–  Yeni Teknoloji / IoT 
•  Diğer üreticilerin kablolama, data bağlantısı, PC 

vb. ihtiyacı 
– Hızlı kurulum / Mobil 
•  Sadece mobil uygulama ile kullanıma hazır 

– Üretici Bağımsız / Aktivasyonu yapılmış tüm 
üreticiler 
•  Aynı anda bir çok motor üreticisi ile çalışabilme 

– Markanıza Özel / Mobil Aplikasyonda logo ve 
iletişim 

 

AVANTAJLAR 



Kullanım Alanları 

WinTent 

Tente 

Garaj 

Pergole 

Zebra 

Zip Perde 

Panjur 
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Tüp motorları yönetmekten fazlası 
İlk fazda aktivasyonu yapılmış global üreticilerin mevcut 
tüp motor ürünlerini yönetmektedir. 
Genişletilebilir mimarisi ile her türlü radyo alıcısını da 
yönetebilecek yapıdadır. 
Böylece ileri fazlarda aydınlatma, vana, priz, anahtar gibi 
pek çok ürünü de yönetmesi planlanmaktadır. 
IoT teknolojilerinin avantajları sebebiyle çok farklı 
ürünlere dönüştürülebilecek bir platform olarak 
düşünülmelidir. 
 

NEREDE KULLANILIR 



www.rewote.com 

Marka Bağımsız 
Radyo frekansları* ile haberleşme kabiliyeti olan, 
Panjur, Perde, Pergola, Tente, Kapı, ışıklandırma vb.  
sistemlerinin klasik kumandalar yerine;  
mobil cihazınızdaki mobil uygulama vasıtasıyla ayarla/
aç/kapa/yönet kabiliyetlerinin, yerinde veya uzaktan 
yönetilmesini sağlamaktadır.  
Ürünün pazardaki uygulamalardan en büyük farkı her 
marka alıcı ile konuşabilecek yapıda olmasıdır. Bu özelliği 
ile henüz Dünyada rakibi yoktur. 
 
(*) 433.42 mhz, 433.92 mhz, 868.30 mhz 

Ürün Özellikleri -1 
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Mobil Uyumlu 
Android ve Apple IOS işletim sistemlerine sahip her 
marka ve model mobil cihazınızda (tablet, telefon vb.) 
Rewote Mobil App. ile sistemlerinizi yönetebilirsiniz. 
 
Kumandayı unutun 

Ürün Özellikleri -2 
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Tak Çalıştır 
Rewote Gateway donanımı sadece bir prize bağlanarak 
RF çalışan donanımlarınız ile haberleşebilmektedir. 
Kurulum veya kullanım esnasında hiç bir fiziksel 
bağlantı gerekmez. 
 
Hiç bir kablo bağlantısı gerektirmez  

Ürün Özellikleri -3 
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Özelleştirilebilir 
Müşterinize özel mobil uygulama arayüzü tasarımı 
yapmaya uygundur. 
Böylece üretici / bayi kendi mobil ara yüzünde renk, 
logo vb. tasarımıyla kendine özel arayüzü  
müşterilerine sunabilmektedir. 
 
Markanıza özel 

Ürün Özellikleri -4 
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Teknik Bilgi Gerektirmez 
Kullanıcı dostu arayüzü ile ilk kurulumu kolaylaştırır. 
Mevcut bir kumandanın ayarlarını tek bir tuş ile 
kopyalayabildiği gibi, tüm ayarlamalar yönergeler ile tek 
bir ekranda kolayca yapılabilmektedir. 
 
Hızlı, kolay, pratik 
 

Ürün Özellikleri -5 



www.rewote.com 

Standart Kabiliyetler 
w  Kullanıcı tanımlama 
İşletmenin ihtiyacı kadar kullanıcı tanımlama ve bu 
kullanıcıların yetkilendirilmesi yapılabilmektedir.   
w  Gruplandırma 
Bir çok ekipman gruplandırılarak, tek bir komut ile aynı 
anda yönetilebilmektedir. 
w  Konfor, enerji tasarrufu, güvenlik 
 
Tüm bu özellikler rewote ile artık çok kolay. 

Ürün Özellikleri -6 
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Ekstra Kabiliyetler 
w   Senaryo oluşturma 
w  Farklı zaman dilimi ve koşullar için önceden tanımlı 

senaryoların tek tuşla veya zamanında uygulanması.   
w   Lisans ile kanal / kullanıcı arttırımı 

Ürün Özellikleri -7 



Versiyonlar	/	Modeller	
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w  Fiziksel Donanım 
w  Rewote 
w  Adaptör 
w  Kutu 
w  Ambalaj 

w  Yazılım 
w  iOS – Apple 
w  Android 
w  Yönetim Paneli (Cloud) 

Ürün İçerikleri 





AppStore	&	Google	Play	



Bulut	Yönetim	Arayüzü	



WEB	İçerikleri	



Aktiviteler	
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w  Aydınlatma 
w  Garaj Kapı 
w  Giyotin Cam 
w  Panjur 
w  Jaluzi 
w  Perde 
w  Pergola 
w  Tente 
w  Zip Perde 

Kullanım Alanları 
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Uyumlu Markalar 

•  Somfy 
•  Mosel 
•  AOK 
•  Dooya 
•  Geiger 
•  Raex 
•  Asa Mingardi 
•  White Plus 
•  Intertechno 
•  Garaj Kumandası 
•  Optimal alıcısı 

Sürekli yeni markalar eklenmektedir. 



Şimdi	evinizde	/	işinizde	hizmetinizde.	

Rewote	Akademi/	Pazarlama	Sunumu	@2019	


