ARVENTO KURUMSAL ÇÖZÜMLER ve UYGULAMALAR

EMN‹YETL‹ SÜRÜ KONTROL S‹STEM‹
Emniyetli Sürü Kontrol Sistemi, güvenli sürüün temel oldu¤u etkin operasyon yönetimi
çözümleri sunmaktadır. Araç filolarını yönetmek isteyen irketler, sistem sayesinde tek
bir merkezden on-line operasyon yönetimi yapabilmektedirler..

• Sisteme hız limitleri, sürücü bilgileri, araçların izlemesi gereken rotalar, bölgeler,
tanımlanmaktadır. Günlük araç bakım ve kontrol çizelgeleri kullanıcılar tarafından
oluturulmaktadır. Bu sayede operasyonun bütün birimleri kontrol edilerek
yönetilebilmektedir.
• Hız limitleri sisteme otoyol, ehir içi ve ehir dıı gibi farklı ekillerde
tanımlanabilmektedir. Sürücülerin, tanımlanan hız limitlerini amaları halinde araçlara
eklenen özel donanımlar sayesinde araç içerisinde sesli uyarı sistemi çalımaya
balamaktadır. Sesli uyarı, tanımlanan hız limitinin altına inilene kadar çalımaya devam
etmektedir.
• Sistemde her sürücüye özel “sürücü tanıma birimi kartı” bulunmaktadır. Tanıma kartının,
sahaya çıkacak sürücü tarafından görevli oldu¤u araçtaki sensöre takılması gerekmektedir.
Bu ilemin yapılmaması halinde, sistem sürücüyü uyarmak için sesli uyarı sistemini
devreye sokmaktadır.
• Sürücülerin, sisteme tanımlanan bölgelerin ve zaman dilimlerinin dıında araç
kullanmaları halinde, konuyla ilgili yöneticiler uyarı mesajı ile uyarılmaktadır.
• irket içinde verilen sürü ve trafik e¤itimlerini tamamlamı, sertifikalarını almı olan
sürücüler araçları kullanabilmektedir. Araçların herhangi birinin, bu e¤itim sürecini
tamamlamı bir sürücü tarafından kullanılması halinde sistem yöneticilere uyarı
göndermektedir.
• Güncel ve geçmie dönük olarak sürücü bazında detaylı kullanım raporları, sürü ihlalleri,
günlük araç bakım ve kontrol çizelgeleri, raporları hazırlanabilmektedir. Bu bilgiler
yöneticilere ve sürücülere otomatik e-mail servisi ile yönlendirilmektedir.
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Emniyetli Sürü Kontrol Sistemi sundu¤u çözümlerle irketlere sahadaki araç filolarını etkin bir
ekilde yönetme imkanı sunmaktadır. Sistem bir taraftan yakıttan, zamandan ve igücünden
kazandırırken di¤er taraftan sundu¤u emniyetli sürü yöntemleriyle can güvenli¤i ve trafik
güvenli¤i konusunda önemli bir süreç yönetimi gerçekletirmektedir.

“Bilinçli sürücüler, güvenli trafik, kazançlı operasyon yönetimi.”
Sistem sayesinde, kaza durumunda kazanın son 1 dakikası içerisindeki hız ve zaman grafi¤i
raporlanabilmektedir.
Araçların trafik sigortaları, kasko biti tarihleri, muayene zamanları vb. bilgilerin araç araç
girilebildi¤i ve zamanından önce belli periyodlarla hatırlatma…
Arayüzleri sayesinde müteriler filolarını eksiksiz ve efektif bir ekilde yönetebilmekte ve
unutkanlıktan veya olabilecek ihmallerden kaynaklanan gereksiz masraflardan kurtulmaktadır.
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