ARVENTO SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

SERViS ARAÇLARI KONTROL VE TAKiP SiSTEMi
Servis Araçları Kontrol ve Takip Sistemi; Arvento tarafından servis hizmeti alan bütün
firmalara ve servis hizmeti veren firmalara yönelik olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
Servis araçlarına tesis edilen Arvento mobil veri cihazları ve GPS uydularından alınan
veriler sayesinde, servis araçlarının bütün hareketleri, servis saatleri dahilinde konuyla
ilgili kişi ve birimler tarafından takip ve kontrol edilebilmektedir. İlgili kişiler internete
bağlanabildikleri her yerden servis araçlarını izleyebilmektedirler.

İnternet Üzerinden Anlık Takip
Sistem sayesinde; servis aracının hareket saatleri, servise binecek kişilerin saat kaçta, hangi
noktadan alınacakları, bu kişilerin işe-okula- eve varış saatleri, servis aracının duraklama
yaptığı yerler, duraklama süreleri gibi bilgiler anında görülebilmektedir.
Sisteme kayıtlı kullanıcılar, hem vektörel haritalar hem de uydu haritaları aracılığıyla, detaylı
olarak servis araçlarını takip edebilmektedirler. Örneğin; öğrenci velileri kendilerine verilen
şifreler sayesinde çocuklarının servis araçlarını internet üzerinden izleyebilmektedirler.

Anında Hız Limiti Kontrolü
Sistem, servis aracına tanımlanmış olan hız limitlerinin aşılması halinde, ilgili kişilere ve
servis firmasına otomatik olarak alarm gönderilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde, hız ihlali
yapan servis aracının şoförü anında uyarılabilmektedir.
Servislerin iş-okul-ev arasında izleyeceği yol, sisteme tanımlanarak en kısa ve doğru rota
çizilebilmektedir. Bu sayede, olası rota ihlalleri kontrol edilebilmektedir.
Sistem istenildiğinde servis aracı eve yaklaştığında kişinin cep telefonuna SMS göndererek,
gereksiz yere dışarıda beklenmesini önlemektedir.
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Güvenli, Trafikle Dost Servis Hizmeti
Sistem, hem servis firmaları hem de servis hizmetini alan firmalar açısından, can güvenliğinin
sağlanmasının yanı sıra, araçların kilometre bilgilerinin takip edilebilmesi ve servis firmalarının
performanslarının ölçümü açısından önemli veriler sunmaktadır.

Kimler Bu Sistemi Kullanabilir?
Sistem; servis aracı kullanan bütün okullar, özel sektör firmaları, kamu kuruluşları ve servis
aracı firmaları tarafından kullanılabilir.
Örnek Referans:
Servis Araçları Takip ve Kontrol Sistemi, İstanbul'da çok sayıda okula ve kuruma servis hizmeti veren
ve Türkiye'nin en büyük filosuna sahip İSTAB (İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği) üyesi firmaların
servis araçlarında kullanılmaktadır. Şu anda 9.230'un üzerinde servis aracında bu sistem kullanılmaktadır.
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