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InnoMake
Bir adım önde

Avusturya yapımı Akıllı Engel Algılayıcı

Ayakkabı sembolü
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sembolü

Inovasyon & Yüksek Teknoloji el ele
Hastane sembolü

1. Sınıf tıbbi ürün
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İşletme
„Dünya çapında karşılaştırılabilir ürün olmadıĝı için Tec-Innovation Limited Şirketini
kurmak benim temel çıkış noktam oldu“ diyor Avusturya inovasyon ve yaratıcı yeni firma
kurucumuz.
Mistelbach Ticaret Teknik okulun biyolojik tıp dalındaki diploma çalışması, dinamik bir
işletmenin temel taşını oluşturdu. O zaman „Walkassist“ olarak adlandırılan çalışma,
Morbus Parkinson hastası olan yaşlı bir hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve
düşmesini engellemek için geliştirilmişti.
Artık patenti olan bu buluşun daha birçok insana destek vereceĝi zaman içinde ortaya
çıkacaktı.
Bu yeniliĝi 2013 yılında Kevin Pajetka, Avusturya TV-Startup-Show’u „2 dakika 2 milyon“
isimli programının ilk serisinde, Puls4 kanalında tanıttı.
Markus Rafer, bizim bugünkü ortak kurucumuz, bu programı hayranlıkla izledi,
Pajestka’ya ve yeni kurulmuş firmaya katıldı. Böylece Startups’mızın önlenemez ve güçlü
yükselişi başlamıştı.
Markus Raffer, eĝitimi, mesleki tecrübesi ve de yüzde dört altına düşmüş görme yetisiyle
engel tanıma aracı geliştirmek için temel bir yapı taşını oluşturuyor.
Böylelikle farklı kullanıcıların ihtiyaçları da göz ardı edilmemesi için geliştirme sürecine
görsel ve hareket engelli insanları katıyoruz.
Bu konulardaki önemli partnerimiz yaklaşık 6000 üyesi olan „Avusturya Görme
Engelliler ve Görme Bozukluĝu Yardım Derneĝi“. Bu dernek ürünü farklı fonksiyonaları,
kullanılabilirliĝi ve rahatlıĝı açısından test ediyor.
„Gelecekte bu ürünü kullanacakların ihtiyaçlarının sürece dahil edilmesi „InnoMakes“ için
önemli bir unsur, çünkü müşteriler ancak bu şekilde memnun edilebilir“ diye açıklıyor
bunu Markus Raffer.
Bugün biz, Tec-Innovation tıbbi bir ürün üreticisiyiz ve yenilik, baĝlılık ve müşteri
memnuniyeti taraftarıyız.

„GEWINN“ dergisinin
„Yılın Fikri“
kategorisindeki 1
derece firma ödülü

2014

“Webit’s Founders
Games in Sofia”
yarışmasında 2500 aday
arasında 5. lik

Firmanın kuruluşu

2018

2016

2015

„FUTUREZONE-Award“
ödülü „Geleceĝin Mobilitesi“
kategorisinde 1. lik

2017

„Coca Cola - Get Active
Social Business Award“
ödülü toplamda 2.

2020

2019

„UNIQA – Mission 120“
Best Diversity Social
Entrepreneurship

„2020 Devlet Patent“ ödülü
„Humanity“ kategorisinde
(Avusturya’nın en iyi üç patenti
olarak aday gösterilerek)

Sehife 2

Kurucular
Mühendis Kevin Pajestka
Kevin Pajestka, Mistelbach Saĝlık ve Ticaret Tekniĝi ve Elektronik
Okulunun biyolojik tıp bölümünü bitirdi.
Engelli kişiler için engel algılamaya yarayan ayakkabı üzerine
hazırladıĝı diploma çalışmasıyla Tec-Innovation Limited Şirketinin
ve şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetinin temelini attı.
Kevin Pajestka, şirketin aynı zamanda müdür ortaĝı olarak
diĝerlerinin yanı sıra InnoMakes’in Araştırma & Geliştirme ve
Üretim ve Pazarlama sorumlusu.
„Beni her gün yeniden sadece insanlara yardımcı olan deĝil aynı zamanda zamanın
nabzını da tutan bir sistem geliştirmek motive ediyor. Destekleyici olarak etkili teknik bir
barikat oluşturmamalı, birbiriyle uyumluluĝun kusursuz çalışması gerekir. Bu geliştirme
çalışmalarımızın ön planında bulunur.“

Mag. iur. Markus Raffer
Markus Raffer, Wolfsberg Ticaret Teknik Okulunun Bilişim
Teknolojisi bölümünü bitirdi. Sonrasında Mali Hukuk Ensitüsünde
çalıştıĝı Graz Karl-Franzens Üniversitesinde Ekonomi Hukuĝu
dalında hukuk eĝitimi aldı.
Markus Raffer, mahkeme stajını bitirdikten sonra-2014’ten bu
yana müdürlük yapan ortak olup, diĝerlerinin yanı sıra Business
Development, Finance & Sales alanlarından sorumludur. Yüksek
derecedeki görme bozukluĝu (görme yetisi yüzde dört altında)
aracılıĝıyla firmaya kullanıcı görüşünü kazandırıyor.
„Her gün tutkulu bir şey üzerinde çalışabilmek bir ayrıcalıktır. Bu çalışma aynı zamanda
insanları günlük yaşamlarında baĝımsız yapan toplumsal bir deĝer de kazandırıyorsa
inanıyorum ki çok özel bir şey bulunmuş oluyor. Her memnun müşteri benim için, TecInnovation ve InnoMake’i daha iyi yapabilmek için bir motivasyondur.“
Her iki müdür Viyana Yüksek Okul kampüsünde öĝretim görevlisi olarak öĝrencilere tıbbi
ürün üreticilerinin görev ve çalışmaları hakkında ders vermekte ve farklı yüksekokullarda
konulu bitirme çalışmalarında danışmanlık yapmaktadırlar.
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Dünyadaki yenilikler bir
protiple başlar
Başta „Walkassist“ olarak belirtilen prototip, pazarda müşterileri memnun etmekten çok
uzaktaydı. Her şey tüm elektroniĝi ayakkabı içine bağlamayı istemekle ve de zorunda
olmakla başladı. Platinler, elektroniĝi besleme aküsü, kablo baĝlantıları ve algılayıcı
ayakkabının tabanına yerleştirilmişti ve bu alanı neredeyse tamamen kaplıyordu. Bunun
için her ayakkabıda saatlerce çalışmak gerekiyordu ve eĝer bu imal şeklinin pazara hazır
hale gelmiş ayakkabıları için de zorunlu olmuş olsaydı, ayakkabı endüstrisi için büyük bir
masraf oluşturacaktı.
›Geliştirme çalışmasının tepe taslak çevrilmesi zorunlu oldu‹
Mühendislerimiz, sistemin kullanıcının vücut aĝırlıĝı ile kabloların parçalanmasını,
hasara uĝramasını engellemek için harici bir muhaza içinde olmasının zorunlu olduĝuna
karar verdiler. Bu paralel ve kararlı olarak elektroniĝin sürekli küçültülmesi çalıştıĝımız
için mümkün olabildi. Elektronik aksamın ayakkabı içinden alınması için yapılan bu
deĝişimin en büyük avantajı müşteri olarak farklı ayakkabıları alabilmendir. Bir çift InnoMake aksamı takılı olduĝu ayakkabılardan çıkarılıp, istenilen ayakkabılara takılabiliyor. Bu
teknik işi sadece bir yıl içinde başardık. Bundan sonra 1 numara bir tıbbi ürünün teknik
uyum beyanı için olmazsa olmazı olan ince ayarına ve çok zaman alıcı teknik belgeleme
ve testlere konsantre olduk. Bunun için gerekli olan yapısal elementlerin ve akünün
seleksiyonu çok zaman aldı, çünkü bunların AB’nin benzeri tıbbi ürünler için belirlediĝi
standartlara uygun olması gerekiyordu.
›Bir protipten made in Austria High-Tech tıbbi ürününe‹
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InnoMake
Zamanın nabzını tutmak
InnoMake, görme bozukluĝu olan ve görme
engelli insanların günlük yaşamını akıllı bir
engel algılayacı ile güvenli hale getirmek için
geliştirildi. InnoMake aynı şekilde güvenlik
organizasyonlarının işini de kolaylaştırabiliyor.
Ayakkabı içine yerleştirilen uyarı sistemi
diĝerlerinin yanı sıra mesafe sensörleri, ayak
hareketlerini tanıyan sensörler, bir titreşim
birimi ve yüksek derecede aydınlatıcı LED,
işleme birimi ve de akıllı telefonla kablosuz
baĝlantıdan oluşur.
Yapılan elektronik aksam aküsüyle birlikte bir
su ve toz geçirmez muhafazayla ayakkabının
ön tarafına sabitlenmekte. Engeller
algılandıĝında uyarı sistemi daha önce seçilmiş
bir Feedback veriyor. Bu dokunmatik (titreşim),
akustik veya görsel olarak gerçekleşebilir.
Titreme Feedback’i doĝrudan ayakkabı içine
iletiliyor ve önünde bir engel olup olmadıĝını
hissedebiliyorsun. Akustik Feedback ortam
seslerini bastırmaması için akıllı telefona veya
istendiĝinde örneĝin bir kemik kulaklıĝa
iletilebiliyor.
Görsel sinyaller isteĝe baĝlı olarak LED yoluyla
ayakkabıda oluşturulabiliyor ve karanlıkta
senin için ek bir destek saĝlanabiliyor.
Alışılmış ve güvenli bir ortamda örneĝin evde
veya işyerinde InnoMake’i primer yardımcı
olmaksızın her iki elin serbest olabilecek ekilde
kullanabilirsin. Özellikle trafikte uzun çubuk
ve görme engelli destek köpeĝi kullanmak
zorunlu.
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Fonksiyon
İnovatif sensör sistemi sayesinde InnoMake seni akustik ve görsel sinyallerle ve de
engeller (örneĝin basamaklara, kaldırım kenarları, yangın muslukları, insanlar gibi
engeller öncesindeki titreşim Feedback’yle) seni uyarır.
Ürünün arkasında bulunan tuşla anında deĝişiklikler yapabilirsin. Küçük bir tuşa
basmakla mesafe 4 metreye kadar ayarlanabiliyor. Tuşla akü durumunu da öĝrenebilir
ve LED’i daha iyi görebilmek için açabilirsin. Bunun için geliştirilmiş akustik ve titreşimsel
geri bildirimler sayesinde hangi modülü ayarladıĝını belirleyebilirsin.
InnoMake’i kullanmak için akıllı telefon kullanmak zorunlu deĝil.
Ek olarak tüm sisteme ara verdiren modülü etkin hale getirebilirsin. Örneĝin otururken.
Aynı şekilde InnoMake’i ayak
hareketleri ile tarayıcı gibi bulunduĝun
ortam hakkında bilgi edinebilmek için
kullanabilirsin.
Sadece üzerine doĝru yürü yeter.

›High-Tech taşımak göze batmak zorunda deĝil‹
High-Tech taşıdıĝını hiç farketmiyorsun. Günlük
yaşamdaki eklentisiz entegrasyon InnoMake’nin
sistemi akıllı bir biçimde çalıştıran ve kapatan
algoritmalarıyla daha da güçlendiriliyor.
Yerleştirilen aküler akıllı çalıştırma sayesinde
yorucu olmayan bir ortalama günlük yaşam
saĝlayabiliyor ve kullanıma göre bir hafta
süreyle yetebiliyor. Ürüne dahil olan Mikro
Flash Disk kablosuyla InnoMake’i üç saat içinde
tamamen şarj edebiliyorsun. Akü dolar dolmaz
tekrar yürümeye başlayabilirsin.
Su ve toz geçirmez muhafaza yerleştirilmiş
elektronik aksam en uygun şekilde korunuyor.
Böylelikle her türlü hava koşullarında,
yaĝmurda veya güneşli havada dışarıda hareket
edebilirsin.
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akıllı telefona Bluetooth
baĝlantısı

Yüksek kaliteli
Avusturya yapımı

profil taban
taban arasına
yerleştirilmiş metal ray

InnoMake aksamı
rayda korumalı

engel algılayacı
sensörler

InnoMake-uygulaması
Aynı ismi taşıyan InnoMake’i kontrol eden uygulama iOS işletme sistemleri için AppStore’de ücretsiz.
InnoMake-uygulaması kullanıcı dostu bir yüzeye sahip ve tamamen uygulama
kullanım yardımcısı Apple kulanım kılavuzu VoiceOver ile akustik olarak yani engelsiz
kullanılabiliyor.
Uygulamada örneĝin 0,5 metreden 4 metreye kadar ve 0,5 metrelik adımlar olarak detaylı
ayarlamalar yapabilirsin. Çoklu modül ayarları, ayakkabı arama fonksiyonu ve de akü
göstergesi uygulamanın zirve noktaları deĝil. Sistemin kalbi orda oluşturulan ve farklı
kullanım araçlarıyla baĝlı kulaklıklarla verilen Akustik Feedback.
Böylece engel Feedback’i saĝ
ayakkabıdan mı yoksa sol ayakkabıdan
mı geldiğini anlayabiliyorsun. Bunun
için kemik kulaklıkları öneririz. Bununla
ortamdaki sesler bastırılmıyor çünkü.
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Ayakkabı & Teknik elele
YERELLİK bizde büyük harflerle yazılı ve firma
felsefemizin kılavuzu. Tüm tedarikçilerimiz ve
muhafazalar Avusturya’dan, Avrupa’dan. Uzun
yıllardır partnerlerimiz ve tedarikçilerimiz olan
Waldviertler Werkstätten Limited Şirkeit ve
HARTJES Limited şirketleri de böyle.
InnoMake ayakkabının ön tarafına yerleştirilmiş
metal raylarla üretiliyor. Waldviertler firması
metal rayları ayakkabının üretim aşamasında
entegre ediyor. Bu raylara InnoMake’i sokup
çıkarabiliyorsun.
Waldviertler firması yüksek kalite garanti ediyor
ve bu da ayakkabının tabanı veya diĝer kısımları
eskidiĝinde bunların az bir çabayla tamir
atölyelerinde yenilenebilmesi anlamına geliyor.
Varyant 1 - InnoMake Waldviertler
ayakkabısında:
Metal raylar doĝrudan Waldviertler tarafından
yapılıyor. Ayakkabıların modellerini, büyüklük ve
renklerini kendin seçebilirsin.
›Esneklik bizim için önemli‹
Spor veya şık, Waldviertler veya Hartjes veya
kendi ayakkabıların. Biz neredeyse sınırsız
imkanlar sunabiliyoruz.
Varyant 2 - InnoMake’i sonradan taktırtma:
Metal raylar ortopedik ayakkabı yapıcısı
tarafından kendi ayakkabılarına veya Hartjes
ayakkabılarına takılabiliyor. Memnuniyetin bizim
için önemli.
Bu varyantlar sayesinde esnekliĝe sahipsin
ve ek olarak her türlü amaca yönelik sevdiĝin
ayakkabıları kullanabilme avantajın var. Böylece
günlük yaşama iyi adapte olmak mümkün ve
InnoMake her zaman yanında.
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Sık sorulan
sorular
Yürüme bastonu aynı anda engel olarak bildiriliyor mu?
InnoMake yürüme bastonlarıyla sınırsız bir şekilde uyumludur. Bu nedenle yürüme
bastonu InnoMake için bir engel oluşturulmuyor ve engel bildirilmiyor.
Mesafe ayarına göre InnoMake sayesinde önünde bir engel olup olmadıĝını
biliyorsun.
Ayaklarım yanlış açılı- buna raĝmen InnoMake kullanabilir miyim?
Bu durumda ortopedik bir ayakkabı yapımcısı ayaklarının yanlış duruşu analiz edilir.
Metal rayların yerleştirilmesi kişiye özgü yürüme şekline göre ayarlanır, böylece
ultrason dalgaları öne dönük olur ve InnoMake kusursuz olarak uyar. Böylece
ayakların yanlış açılı olması halinde de InnoMake kullanabilirsin.
InnoMake çocuklar için de uygun mu?
Çocuklar için yardımcı alet kullanmayı öĝrenmek özel olarak önemli. Bu nedenle
InnoMake çocuklar için de uygun. InnoMake ayakkabıları 35 numaradan itibaren
mevcut. 35’ten küçük ayakkabı numaraları için kişisel inceleme yapıyoruz.
InnoMake‘i nerede satın alabilirim?
InnoMake doĝrudan bizden, Onlineshop üzerinden veya bir ticari partnerimizden
temin edilebilir. Tabii bir kurs ve ürünlerimiz için yaşam boyu ücretsiz destek
veriyoruz. Sana severek danışma verebiliyor ve masrafların karşılanması için dilekçe
verme sürecinde destek veriyoruz.

Kullanıcı görüşleri
„Genişletilmiş bir duyuya sahip gibi önümü görerek gidebiliyor ve çevrem hakkında
bilgi edinebiliyorum.“ Emanuel, görme engelli
„Her zaman söylüyorum: sensör sistemi ile ayaĝımda Tesla var.“ Günter, görme
kusurlu
„Ayakkabı ve görme engelli destek köpeĝi benim için çok iyi bir kombinasyon, çünkü
köpeĝim engellerin yanından geçiyor, ayakkabım ise gösteriyor.“ Sami, görme engelli
„Çarpraz olarak üzerine doĝru yürünülen engellerin iyi bir şekilde gösterilmesini süper
buluyorum.“ Gabi, görme engelli
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Toplu bakış
InnoMake günlük yaşamda sadece eşlik eden bir araç deĝil, o aynı zamanda baĝımsız
hareket edebilme imkanı da saĝlıyor. Pek vazgeçilmek istenmeyen iki elin birden tanıdık
bir ortamda serbest olması önemli bir ayrıcalık. Yürüme bastonu tabii ki örneĝin tarifikte
sistem tarafından algılanmıyor. Harekete geç ve tüm avantajların bir bakışta keyfine var:

Resim: Dünya haritası
sembolü

Dünya çapında genç ve yaşlılar için kolay kullanımlı benzersiz teknoloji

Resim: Hastane
sembolü

Masrafların karşılanması - Yardımcı alet ve tıbbi ürün için

Resim: Ayakkabı
sembolü

Ayakkabı olarak dikkat çekmiyor ve her zaman birlikte

Resim: Suya dayanıklılık sembolü

Saĝlam & günlük kullanıma elverişli muhafaza - su ve toz geçirmez IP57

Resim: Ampül
sembolü

Akkıllı modül - Daha fazla otomatikleştirmeye ayarlanabilir

Resim: Dişli
sembolü

Özel kullanımlar için - her ayakkabıya uyarlanabilirlilik

Resim: Saat
sembolü

Eş zamanlı uyarı sayesinde yüksek reaksiyon aralıĝı

Resim: Güç
sembolü

Ayarlamalar kişisel yapılabiliyor - iOS uygulaması veya doĝrudan alette

Resim: iPhone
sembolü

Ücretsiz iOS uygulaması engelsiz kullanılabilir

Resim: İş elemanı
sembolü

Tüm ürünlerimiz için hayat boyu ve ücretsiz destek
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Vizyon
Araştırma bölümümüz mevcut ulrason
teknolojisini kendimizin geliştirdiĝi bir sensör
teknolojisi ile kombine etmeye çalışıyor.
Diĝerlerinin yanı sıra Deep Learnig
yoluyla destekli modern resim işlemlemealgoritmaları ile gelecekte yoldaki çukurlar
veya aşaĝıya doĝru inen basamakların
algılanması ve de aşılabilir veya aşılamaz
engellerin ayırt edilebilmesi mümkün olacak.
Opsiyonel olarak engelden kaçınma rotaları
planlanmakta.

›Inovasyon ve
High-Tech el ele‹

Person 99%

Person 99%

Entegre obje algılama ile uyarı fonksiyonunun
ötesinde aktif olarak örneĝin yaya geçidi
çizgilerine, çöp kutusuna veya merdivenlere
doĝru yönlendirme olabiliyor. Burada da
günlük yaşama elverişli olmaya odaklanarak
sistemi kişisel ihtiyaçlara uyumlu hale
getirmek için sayısız imkanların oluşmasına
önem veriliyor.
Bu proje Graz Teknik Üniversitesi Makine ile
Görme ve Gösterme Ensitütüsü ile birlikte
geliştiriliyor.

Fotogrametri yardımıyla birçok resimden Graz’daki Tummelplatz’ın 3D modeli
oluşturuldu.

Arka sahife
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