
Araç Takip Sistemi  Sunum Dosyası



Hakkımızda

 Turuncu sektörün de yenilikçi ve ihtiyaçlara çözüm üreten farklı 

sektörler için AR-GE departmanı ile çözüm yollarını müşteri talepleri 

doğrultusunda geliştiren genç kadrosu ile her türlü yazılım desteği 

sunarak hizmet vermektedir.

 Türkiye genelinde hizmet veren firma Gps araç takip cihazları ve 

telemetri ürünleri ile sektörde çalışmalarına devam etmektedir.



Cihaz Bilgileri
 Cihaz Telit GSM ve GPS modülleri ile tasarlanmış olup güvenilir bir araç takip birimidir.

 Dahili anten ile kolay montaj özelliğe ve gizlenebilme yeteneğine sahiptir.

 Cortex M3 işlemcisi ve 8MBit dahili hafızası ile offline veri bilgileri veri tabanında saklamaktadır. (Baz istasyonu 
göremediği durumlarda cihaz dataları offline saklar baz istasyonuna ulaşması durumunda tüm dataları gönderir)

 Cihaz güncellenmelerinde cihaza sunucu veya SMS üzerinden yeni versiyon yazılım ve datalar iletilebilir.

 Araç yönü değişmesinde (ani dönüşlerde veya sokak içine girişlerde) belirlenen data süresini beklemeden anlık 
konum bilgisini gönderir.

 Ufak ve Kompakt tasarıma sahiptir. 90mm x 60mm x 22mm / 74 gr.

 5.000 Adet Offline Kayıt Tutabilme özelliği. (Sim kart arızası veya baz istasyonu göremediği yerlerde veri kaybı 
olmaması)

 GPS ve Glonass uyduların maksimum 3 metre sapma payı ile noktasal konum tespiti yapılabilir.

 Cihaz Uzaktan yazılım güncelleme özelliği sayesinde sürekli güncellenebilmektedir.



Kullanıcı Giriş Ekranı

 Kullanıcı giriş ekranı ile kullanıcılar 

sisteme farklı noktalardan ve 

cihazlardan giriş yapabilirler. 

 Kullanıcı adı ve şifre 

unutulmasında müşteriye tanımlı 

mail adresine bilgi 

gönderilmektedir.

 Beni Hatırla seçeneği ile tekrar şifre 
girmeden giriş yapılabilir.

 Türkçe İngilizce dil desteği



Ana Ekran
 Yazılım kullanıcı basitliği göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Kullanıcıların yoğun olarak kullandığı menüler 

daha basit ve hızlı erişim sağlanmıştır.

Plaka Bilgisi
Tüm araçların Plaka durumlarını
Kontrol edebilir ve filtreleyebilirsiniz.

Fonksiyon Tuşları
 Alarm
 Adres Sorgulama
 Rota Çizebilme
 Ekran Büyütme
 Harita Seçimi
 Tam Ekran

Canlı Destek
Tüm Sorularınız için Canlı Destek üzerinden

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Plaka Renkleri
 Sarı : Beklemede
 Yeşil : Hareketli
 Kırmızı : Kontak Kapalı
 Siyah : Bilgi Yok
 Turuncu : Blokajlı



Araç Detay Ekranı

 Araç Detay Ekran üzerinden 

tüm işlemlerinizi basit ve 

kolay bir şekilde 

güncelleyebilirsiniz. 





Animasyon

Her kontak açma 

kapatma için ayrı bir 

animasyon ekranı 

görüntülenmektedir. 

Kullanıcı animasyon ekranı 

tek gün olarak 

izleyebilmektedir.



Sokak Görünümleri
Aracın bulunduğu alanın sokak görüntülerini görebilirsiniz.



Raporlama Ekranları
 Kolay Kullanım

 Filtrelemeler

 Farklı Formatta Dökümler

 Tarih ve Saat Seçebilme

 Belirlenen Gün Seçebilme

 Grup veya tek araç raporlayabilme

 Tüm Satırları tek bir ekranda raporlayabilme



 Grafik Ekranlı Arayüzleri ile araç içi ürün sıcaklık 
değerlerini anlık ve geçmişe dönük takip 
edebilirsiniz. 

Sıcaklık Kontrol Sistemi
 Farklı formatlar üzerinden Grafik 

ölçüm ekranlarının çıktısını alabilirsiniz.



 Özeleştirilebilir Ekranlar ile soğuk zincir 
süreçlerini raporlayabilirsiniz. Excel PDF vb. 
çıktılar ile bilgisayarına kayıt edebilirsiniz.

Sıcaklık Kontrol Sistemi (Raporlar)
 Özelleştirilebilir KOLONLAR ile 

rapor formatını 
belirleyebilirsiniz.



Anlık Konum
 Araçların son konum bilgilerinin raporlandığı ekrandır. Her araç için en son gelen data bilgisi anlık konum raporu üzerinden takip edilebilir. 

 Raporlama seçeneğinde CSV, Excel, PDF veya Yazıcı çıktısı alınabilmektedir.

 Her menü üzerine tıklandığı zaman büyükten küçüğe veya tam tersi sıralama yapılmaktadır.

 Arama seçeneği ile basit bir şekilde ilgili araç plakası veya aranacak değer bulunabilir.



Detay Raporu
 Araçların belirlenen tarih ve saat arasında gelen data bilgilerin raporlandığı ekrandır. Araçlar kontak açık veya 

kontak kapalı iken sunucuya ilettiği verilerin detaylı bir analizi için kullanılan rapor

 Kullanıcı araç plakası veya tarih aralığı seçerek raporlarını dökümler halinde alabilir.



Seyahat Raporu

 Aracın kontak açık kapatması süresi içinde geçen verilerin raporlandığı ekran.

 Kontak başlangıç saati ve konumu Kontak bitiş saati ve konumu |Toplam yol |Maximum Hız | 

Rölanti Süresi | Seyahat Süresi



Kontak Açma Kapama Raporu

 Aracın hangi noktada ve hangi zamanda kontak açtığı ve kapatıldığının raporlandığı 

ekran.



Bekleme Raporu
 Hangi aracın ne kadar süre nerede beklediğini gösterir raporlar.



Araç Listesi
 Sistemde kayıtlı bulunan araçların Sürücü ismi Sigorta poliçesi ve Kasko poliçesi gibi 

verilerin girildiği ekran.

 Araç Plaka değişikliği müşteri tarafından yapılabilir.



Sürücü Listesi

 Sistemde kayıtlı bulunan sürücü bilgilerin girilebildiği ekran.

 Girilen Sürücü Bilgileri ayrıca Mobil uygulamalarda tek tuşla uygulama içinde sürücünün 

telefonunu aramanıza olanak verecektir.



Kilometre Raporlar (Özet)

 Kullanıcı belirlediği iki tarih ve zaman içindeki aracın kullanım kilometresini 

raporlayabilmektedir.



Kilometre Raporlar (Günlük)
 Kullanıcı belirlediği iki tarih ve zaman içindeki aracın kullanım kilometresini 

raporlayabilmektedir. Her gün için ayrı bir satır olarak görebilir.



Araç Programlama

 Kullanıcılar araçları 

için limitler 

belirleyebilir. (Günlük 

km, Kontak bilgisi, hız 

limiti, bekleme süresi)

 Belirlenen limit 

dışında kullanımlarda 

mail olarak bildirimler 

gönderilir.



Kilometre Raporlar (Günlük)
 Kullanıcı belirlediği iki tarih ve zaman içindeki aracın kullanım kilometresini 

raporlayabilmektedir. Her gün için ayrı bir satır olarak görebilir.



Mesai Dışı Kullanım Raporu
 Her araç için mesai saati belirlenebilir mesai içi ve mesai dışı araç kullanımı raporlanabilir. 

Günlük veya aylık raporlar alınabilmektedir. Otomatik tanımlı maillere rapor gelmektedir.



İhlal Raporları
 Hız limiti, Bekleme süresi, mesai dışı kullanım, sıcaklık sensörü, motor blokaj komutları gibi birçok 

ihlal ve komut bilgisini raporlardan alabilmektedir.



Araç Bakım, Yakıt Giderleri
 Kullanıcı her araç için bakım, yakıt, kasko, vergi gibi giderler için ayrı ayrı sisteme giriş 

yapabilmektedir. Hatırlatmalar ile bakım süreleri kullanıcılara bildirilir.



Bölge Tanımlama
 Kullanıcın belirlediği alan dışına çıkan araçlar için uyarı bildirimleri alabilmektedir.



Kullanıcı Tanımlama
 Yetkilendirme ile belirlenen kullanıcılara yetki verilerek sistem girişleri sağlanabilmektedir. 

Rapor ve araç yetkisi verilebilmektedir.



Mobil Uygulama

 Tüm Platformlarda kullana bilme imkanı

 Sokak Görüntüsü

 Aracıma Götür Butonu

 Motor Blokaj komutları

 İlgi Noktası ekleme

 İlgi noktasına yol tarifi

 Sürücü Arama Butonu

 İngilizce Dil desteği

 Uydu, Sokak Görüntüleri

 Trafik Bilgisi



Takip Ekranı

 Tüm araçları tek bir ekran görebilirsiniz.

 Siyah : Veri Gelmeyen

 Yeşil : Hareketli

 Sarı : Beklemede

 Kırmızı : Kontak Kapalı



Araç Listesi

 Araçları Liste halinde görebilirsiniz. Anlık hız, kontak 

bilgisi, kontak durumu km bilgileri.



Detay Ekranı

 Araçların detay bilgilerini görebilirsiniz.

 Anlık Hızı

 Günlük Kilometre

 Toplam Kilometre

 Sürücü Arama Butonu

 İlk Kontak | Son Kontak | Son Bilgi

 Sürücü Arama Butonu

 Aracıma Götür

 Animasyon



İlgi Noktası Aracıma Götür Butonu

 Harita üzerinde ilgi noktası 

belirleyebilirsiniz. 

 Aracıma Götür Butonu ile 

aracın bulunduğu 

noktaya haritalar 

üzerinden gidebilirsinz.



İlgi Noktası Aracıma Götür Butonu

 Sokak Görünümü olarak 

aracın bulunduğu alanın 

görüntüsünü görebilirsiniz. 

 Aracıma Götür Butonu ile 

aracın bulunduğu 

noktaya haritalar 

üzerinden gidebilirsinz.

 Motor Blokaj le aracınızı 

uzaktan durdurabilirsiniz.



Animasyon

 Aracın gün içinde yapmış 

olduğu aktiviteleri haritalar 

üzerinden geçmişe dönük 

olarak izleyebilirsiniz. 

 Tüm gün veya her kontak 

açma kapatma için ayrı 

bir sekme olarak 

izleyebilirsiniz. 



Raporlar

 Farklı Raporlama ekranları 

ile araçların tüm 

hareketlerini mobil 

uygulamalardan takip 

edebilirsiniz.

 Belirlenen saat ve günler 

içinde kullanımlar 

raporlama kriterlerinde 

bulunmaktadır.



Ayarlar

 Dil Seçimi

 Harita Tipi

 Trafik Durumu

 Harita Döndürme

 İlgi Noktası Göster



SDK Desteği (Software Development Kit)

İşletmenizde kullanılan yazılımlar ile entegre çalışabilen yapı. Veri tabanları üzerinden 

sorgulamalar yapılabilir
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