TEKNOKOM
ARAÇ KİRALAMA
TAKİP SİSTEMİ
İşletmenizi kontrol altına almak artık çok kolay !!
TEKNOKOM’un en yeni ürünü olan Araç Kiralama Takip
sistemi 2011 yılında, geniş araç filosuna sahip kiralama firmaları için
hazırlanmıştır.
Araç Kiralama Takip Sistemi, firmanın araç filosunun ve yapılan
kiralama işlemlerinin takibini en kolay ve hızlı şekilde sağlamayı
amaçlayarak oluşturulmuştur.
Sistem, araç kiralama operasyonunda uygulanan tüm ihtimalleri
İ Şİ Nİ Zİ G E Lİ ŞT İRİ N

barındıracak şekilde oluşturulmuştur. Bu sayede kiralama süreçleri
içerisinde oluşan tüm durumlar sistem tarafından kolaylıkla



Hız,



Düzen,



Doğruluk,



Yeni Teknoloji,



Modüler Yapı,



Analiz,



Takip

uygulanabilir ve takip edilebilir.
Ayrıca Araç Kiralama Takip Sistemi, web tabanlı bir uygulama
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Marka, model, versiyon yapısında araç tarifleri,
Kiralanabilen donanım ve hizmet tarifleri,
Araç Alımı Takibi,
Servis planlama ve takibi,
Trafik cezaları takibi,
Periyodik belge kontrol ve takibi,
Araç satış takibi,
Personel tahsis takibi,
Rezervasyon alımı ve takibi,
Kiralama teklifi oluşturma,
Döviz ile kiralama ve günlük döviz kuru takibi,
Günlük, kısa dönem ve uzun dönem araç kiralama,
Araçlara eksta aksesuar & donanım kiralama,
Araçlara ekstra hizmet kiralama,
Rapor ve Analizler,
Diğer Yazılım Sistemleri ile Entegrasyon

TEKNOKOM
ARAÇ KİRALAMA TAKİP SİSTEMİ
SİSTEMİN SİZE KAZANDIRDIKLARI
 Farklı lokasyonlardaki çalışmaların tek merkezden ve anlık
takipi,
 Müşteri hatırlama ve izleme,
 Tek panel üzerinden filo durumunu görüp yönetmeye imkan
veren yönetici paneli,
 Raporlamalar sayesinde gelecek planı oluşturabilme ve takip
edebilme imkanı,
 Satınalma veya kiralama ile araç alımı ve takibi,
 Araç periyodik belgelerini sistem üzerinden kolaylıkla takip
edebilme imkanı,
 Gelen trafik cezalarının ait olduğu kiralamanın otomatik
eşleştirilmesi,
 Trafik cezalarının ve ödenme durumlarnın takibi,
 Satılma kararı alınan aracın 2.El’e ayrılma ve satılmadan önce
gerektiğinde kiralanabilmesi,
 Araç satışının yapılabilmesi ve bu aracın tekrar alınması
durumunda eski bilgilerinin kaybolmadan aracın tekrar
kullanılabilmesi,
 Araç giriş ve çıkışlarında doldurulan kontrol formları
sayesinde farklı lokasyonlardaki araçların durumunun tek
merkezden kontrol edilebilmesi,
 Günlük, kısa dönem ve uzun dönem olarak üç farklı kiralama
tipinin tek sistemden ve hızla yapılabilmesi, sözleşmelerinin
oluşturulabilmesi,
 Personel kullanımını veya tahsisini kiralamdan ayrı olarak
takip edebilme imkanı,
 Araçlarla birlikte aksesuar (GPS, çocok koltuğu, vb),
donanım (Araç takip sistemi, KGS, vb) veya hizmet (şoför, ek
sigorta hizmetleri, vb) kiralanabilmesi veya satılabilmesi,
 Günlük kiralamaların aylık veya günlük fiyattan anlaşılarak
yapılabilmesi,
 Satın alınan veya kiralama ile alınan araçların maliyet
analizleri ve kiralanabilecek tutarları hesaplanabilir, bu
hesaplarla teklif oluşturulabilmesi.
 Servis kilometresi veya süresi yaklaşan araçlar için işleyişin
bozulmasını önlemak amacıyla servis planı oluşturulabilmesi,
 Servis kaydı oluşturulan araçlar servis durumlarına göre
ayrıştırılıp takibi (periyodik bakım, hasar/kaza, onarım, estetik
bakım),
 Servisteki aracın masrafı, kasko ile ödenen tutar ve kuruma
maliyetinin takibi,
 Aracın pert kaydının tanımlanabilmesi
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YAZILIM ÖZELLİKLERİ
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Durum gösteren
raporlar,



WEB teknolojisi,



Platform bağımsız,



Kiralama rapor ve
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Entegrasyon,



Modüler yapı














Web tabanlı yazılım ile platform bağımsız çalışma,
Kurulum gerektirmeyen tasarım,
Farklı lokasyonlardan erişilebilir,
Esnek tarif imkanları,
Kolay kullanım,
Basit ve sade arayüz,
Güvenilir altyapı,
Kiralama raporları,
Maliyet analizleri,
Müşterilerin kiralama performansları takibi,
Kısa uygulama zamanı,
Ana sistem yazılımları ile haberleşme imkanı

İSTEĞE BAĞLI YAZILIM ÖZELLİKLERİ
 Fatura modülü,
 Cari-Muhasebe sistemi
 Araç takip sistemleri entegrasyonu
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ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

İST EĞE B AĞ LI
MOD Ü LLE R


Fatura Modülü,



Cari-Muhasebe Sistemi



Araç Takip Sistemleri
Entegrasyonu
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