
 

 

 

 

 

 

 

DEMİRYOLU FORUMU: ABD’Lİ KONUŞMACILAR 

 

GLOBALSTAR, elektrik - su  hizmetleri, ulaşım, acil 
durum yönetimi, devlet, denizcilik ve açık hava 
rekreasyonu gibi sektörlerde dünyanın dört bir 
yanındaki müşteriler için özelleştirilebilir Uydu IoT 
çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.  

Globalstar çözümleri, işletmelerin güvenlik ve iletişim 
sağlayan operasyonları düzene koymasını ve mobil varlıkların Globalstar Uydu Ağı aracılığıyla 
uzaktan izlenmesini sağlar. Şirketin Ticari IoT ürün portföyü, sektör tarafından beğenilen 
SmartOne varlık izleme ürünlerini ve Ticari IoT uydu vericilerini içerir. Globalstar forumda, 
2010'dan beri tehlikeli vagonların takibi ve izlenmesi özelinde, demiryolu ve intermodal yük 
endüstrilerinde uzmanlaşılmasına olanak sağlayan uzun vadeli katma değer bayi ortağı Ovinto 
firmasından Frederick Ronse tarafından temsil edilecektir. https://www.globalstar.com/, 
https://www.ovinto.com/   

 

 SAS yapay zekâ ve analitik alanında dünya lideridir. 
SAS, yenilikçi yazılım ve hizmetlerle dünyanın her 
yerinden müşterilerine veriyi zekaya dönüştürmeleri 
için destek ve ilham verir. SAS, dünyadaki 
müşterilerine “THE POWER TO KNOW (Bilmenin 
Gücü)” anlayışıyla hizmet vermektedir. SAS 
çözümleri ile verinizden öngörü elde eder, verinizi 

anlamlandırır, daha akıllı kararlar alır ve değişime öncülük edersiniz. SAS olarak 
müşterilerimizin yapay zekâ ve analitik yatırımlarından tam anlamıyla fayda elde etmeleri için 
çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden beri inovasyona verdiğimiz önem ve büyük ölçekli 
projelerdeki başarılı çalışmalarımız şirketlerin kârlılıklarını, istikrarlı büyümelerini 
desteklemeye devam ediyor. Dünyada 83.000’den fazla kurum ve şirket daha iyi kararlar almak 
için SAS’a güveniyor. https://www.sas.com/ 
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Wabtec, ulaşım endüstrisi için ekipman, parça, hizmet, 
servis, yazılım ve sistemlerde çeşitli hizmetler 
sağlayan dünya çapında bir liderdir. Wabtec, GE 
Transportation ve Faiveley Transport arasında 
gerçekleşen yaklaşık dört asırlık ortak deneyimden 

yararlanan şirket, güvenlik, verimlilik, güvenilirlik ve üretkenliğin yolunu açmaktadır. Entegre 
bir çözüm sağlayıcısı olan Wabtec, ulaşım endüstrisinde birlikte çalışabilirliği, verimliliği ve 
rekabet gücünü arttırarak yaşam döngü çözümlerini hızlandırır. Wabtec’in globalde kurulu 
23.000'den fazla lokomotifi, dünya genelinde birçok lokomotif, yük vagonu ve transit 
vagonlarında yer alan parçaları, ulaşım ve lojistiğe çözümler sunmaktadır. Firmanın Pozitif 
Tren Kontrolü (PTC) ve elektronik yetkinliği ile  birleşen dijital çözümleri, üretkenlikte önemli 
gelişmeleri ortaya çıkarırken, demiryolu müşterileri ve işletmecileri için milyarlarca dolar 
tasarruf sağlayıp, aynı zamanda ileri otomatik operasyonlara ulaşılmasına olanak sağlar. 
Wabtec’in dijital çözümleri, ulaşım endüstrisi için güvenlik ve verimliliği artırarak, gelişmiş 
demiryolu performansı için artan talebi karşılamaya yardımcı olur.  
https://www.wabteccorp.com/ 
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 Jacobs, gelişen şehirler, dayanıklı ortamlar, görev 
açısından kritik sonuçlar, operasyonel ilerleme, 
bilimsel keşif ve son teknoloji üretim için dünyanın en 
kritik sorunlarını çözerek yarını yeniden keşfetmeye 

zorluyor. Soyut fikirleri dünyayı iyiye dönüştüren gerçeklere dönüştürüyor. 13 milyar dolarlık 
geliri ve yaklaşık 52.000 kişilik bir yetenek gücü ile Jacobs, devlet ve özel sektör için 
danışmanlık, teknik, bilimsel ve proje teslimi dahil olmak üzere eksiksiz bir profesyonel hizmet 
yelpazesi sunmaktadır. https://www.jacobs.com/ 

 

 Navis, kargo tedarik zincirinde dünyanın önde gelen 
kuruluşları için daha yüksek performans ve 
verimlilik sağlayan bir operasyonel teknoloji ve 
hizmet sağlayıcısıdır. Navis, sektörün en iyi 
uygulamalarını yenilikçi teknoloji ve birinci sınıf 
hizmetlerle birleştirerek, kargo türünden bağımsız 

olarak müşterilerinin performansını en üst düzeye çıkarmasını ve riski azaltmasını sağlar. 
Operasyonel optimizasyona bütüncül yaklaşımı sayesinde, Navis müşterileri gelişmiş 
görünürlük, hız ve ölçülebilir iş sonuçlarından yararlanır. Navis, kargoyu bir terminal 
aracılığıyla takip etmek, gemi güvenliğini ve kargo kapasitesini geliştirmek, demiryolu ağı 
planlamasını ve varlık kullanımını optimize etmek, ekipman operasyonlarını otomatikleştirmek 
veya birden çok terminali merkezi çözümleri aracılığıyla entegre ederek, tüm müşterilerin 
operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. https://www.navis.com/ 
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 NTELX, küresel ticaret, tedarik zinciri ve lojistik 
topluluğu için danışmanlık, strateji, teknoloji ve 
operasyonel çözümlerde liderdir. Sistem tasarımı, 

risk temelli bir yaklaşım kullanan NTELX, hem kamu hem de özel sektörde hızla dönüşümsel 
içgörüler ve yenilikçi çözümler sunmuştur. Ekonomik büyümeyi ve verimliliği optimize eden 
dayanıklı, güvenli tedarik zincirleri geliştirmek için gereken bilgi, deneyim ve içgörülere 
sahibiz. 

NTELX, stratejiyi operasyona ve politikaları yürütmeye bağlamaktadır. NTELX, derin bir 
yüksek deneyim, bilgi birikimi ve analitik içgörüye dayanarak, ekonomik büyüme ve ticari 
güvenlik arasındaki dengeyi korurken stratejik zorluklar karşısında verimliliği, dayanıklılığı, 
görünürlüğü ve esnekliği vurgulayan yenilikçi ve etkili süreçler geliştirmektedir. 
https://www.ntelx.com/  

 

 Rapiscan Systems AS&E, ülke 
güvenliği, sağlık hizmetleri, savunma ve 
havacılık alanında uygulamalar için özel 
elektronik sistemler ve parçalar dizayn 

eden tasarımcısı ve üreticisi olan OSI Systems Inc'in bir yan kuruluşudur. Rapiscan Systems 
AS&E, kritik sınırların, limanların, yüksek tehdit riski olan tesislerin ve kontrol noktalarının 
korunmasına yardımcı olmak için tarama teknolojileri ve radyasyon algılama sistemleri 
üretmektedir. Firmanın merkezi Kaliforniya'da bulunan global servis, parça ve üretim ağı, 
dünya çapında 100'den fazla ülkede sahada 2.000'den fazla kargo ve araç muayene sistemini 
desteklemektedir. Kardeş kuruluşu olan S2 Global, anahtar teslimi tarama işlemleri, veri 
entegrasyonu ve son teknoloji eğitim çözümleri sunmaktadır.  
https://www.rapiscansystems.com/ 
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