
Sağlamlık ve güvenlik için tasarlanan işletim sistemiyle  
ticari başarıya ulaşın

Perakende işletim sistemlerinde sağlamlık, güvenilirlik ve 
müşteri ile perakendeci verilerinin güvenliği konularında zengin 
bir geçmişe sahip olan Toshiba, tüm dünyadaki perakendeciler 
ve kasa sistemleri için üstün ticaret deneyimlerini mümkün 
kılan yeni bir işletim sistemi tasarladı. TCx™ Sky işletim 
sistemi, alışveriş deneyimini bir üst düzeye taşıyan birinci sınıf 
perakende platformudur. Sektör lideri teknoloji, yeni nesil 
mimari ve üstün işlevsellik sunan TCx Sky, işin karmaşıklığını 
yönetmek ve perakende ortamını, evrimleşen sektörün 
sürekli değişen taleplerini karşılayacak hale getirmek üzere 
tasarlanmıştır.

Toshiba TCx™ Sky
Perakende için optimize edilmiş işletim sistemi 



Sağlamlık Güvenilirlik

Mükemmele ulaşmak için sürekli çalışan Toshiba, müşterilere 
en zorlu test standartlarını dahi karşılayabilen, kanıtlanmış ve 
güvenilir çözümler sunar. TCx Sky, işinizi koruyup ilerletmeye 
yönelik güvenli ve optimize bir yazılım yatırımı sunmak için 
iyileştirilmiş çözümler, yüksek güvenlik ve geliştirilmiş entegrasyon 
olanakları sağlar. 64 bit ortam, sistemin devamlılığı için, güncel 
modelleri ve yeni Toshiba donanım platformlarını destekleyen en 
son sistem mimarisiyle de uyumludur.

• Çoklu Kontrol Birimi Özelliği, mağaza sunucusunda kesintisiz yük
devretme olanakları sunarak mağazaların fiziksel donanım arızası 
durumunda kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesini sağlar.

• Sanal Kontrol Birimi Özelliği kurumsal sunucu
konsolidasyonuna, yeni veri işleme modellerine ve esnek
sunucu donanım seçeneklerinin kullanılabilmesine olanak tanır.

• Servis olanakları sayesinde hatalı sorun tespitlerinden
kaçınılabilirken arıza koşulları ne olursa olsun bellekten bilgi
çekme imkanı sunar.

• Cihaza eklenebilen çevre birimleri, sorun tespit olanaklarını
önemli ölçüde iyileştirerek ve mağaza operasyonuna ilişkin
sorunları ortaya çıkmadan önce belirleyerek sistem destek
uzmanlarına daha fazla bilgi sunar.

Güvenli ve Sağlam 

Güvenlik endişelerinin artması, işletim sistemi 
entegrasyonunun iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır.  
TCx Sky, perakendecilere, çeşitli satış noktası ve ilişkili sistem 
ortamlarında kanıtlanmış güvenli bir işletim sistemi sunuyor. 
Sektör standardı olan Linux’un güvenli kabuğuna geçiş, 
eklenen merkezi güvenlik yönetim panelini devreye alırken iş 
akışını da kolaylaştırıyor. TCx Sky, değerli öngörüler sağlayarak 
sistem problemlerinin tespit edilip giderilmesini mümkün 
kılıyor.

• 64 bit ticari Linux çekirdeği ve sektör standardı Linux güvenli
kabuğu (SSH), güvenliği iyileştirmek için birlikte çalışır

• Çok faktörlü kimlik doğrulamalı TCx Sky Netop Uzaktan
Kumanda, PCIDSS, HIPAA, FIPS ve diğer sektör standartlarına
uyumunu devam ettirirken kontrol birimlerinin ve/veya
terminallerin uzaktan yönetilmesini mümkün kılıyor

• Entegre Kontrol ve ePolicy Orchestrator ile birlikte çalışan
McAfee beyaz liste (güvenli liste) özelliği, görsel güvenlik
zekasına olanak tanır

• Toshiba’nın Güvenlik Çalışma Grubu, bildirilen hassasiyetleri
ve kötü yazılım uyarılarını sürekli olarak inceler ve güncel
tehditlere karşı koruma için değerli bilgiler sağlar
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Her Şeye Hazır 
TCx Sky, güvenli ve perakende için optimize edilmiş bir işletim 
sistemi olarak, mağazanızdaki cihazlarınızı birbirine bağlar ve 
TCx Elevate dijital ticaret platformuyla birlikte kullanıldığında iş 
kapasitenizi genişletir. TCx Sky ve TCx Elevate’in birleşimiyle 
perakendeciler, temel iş mantıklarını değiştirmeden veya 
donanım yenilemeyle ilişkili risklerle karşılaşmadan büyüyebilir, 
mevcut Toshiba POS ortamlarına eklenebilecek özellikleri 
sunmak için ayrı uygulama ve POS deneyimlerini birleştirme 

olanağına sahip olur. TCx Sky ve Toshiba yanınızda 
olduğu sürece işletmeniz her şeye hazır.

Perakendeciler
Endüstri standardına uygun 
açık kaynaklı çekirdek, 
güvenlik ve kullanılabilirlik 
sunarken, hizmeti olumsuz 
etkileyebilecek güncelleme 
ihtiyaçlarının sayısını azaltır.

Çalışanlar
Kolayca sonlandırılabilen 
uyku modu sayesinde 
istek üzerine hizmet 
verilebilme özelliği 
iyileştirilmiş bir müşteri 
deneyimi sağlar.

Müşteriler
Gelişmiş fonksiyonlar 
ve dijital ticaret 
platformu ile 
entegrasyon imkanı, 
ödeme noktasında 
zengin alışveriş 
deneyimi sunar.


