ARVENTO SERVİS ARAÇLARI
TAKİP VE KONTROL SİSTEMİ
Servis Araçları Takip ve
Kontrol Sistemi; Arvento
tarafından servis hizmeti veren
firmalar, servis hizmeti alan
kurumlar / okullar ve velilerin
kullanımı için özel olarak
geliştirilmiş bir sistemdir.

Çocuklarımız
arvento kids ile
güvende,
gözünüzün önünde…

İnternet Üzerinden Anlık Takip
Sistem sayesinde kullanıcılar, internete bağlandıkları her yerden servis araçlarının hizmet saatleri içerisindeki
bütün hareketlerini anlık ve geçmişe dönük olarak takip ve kontrol edilebilmektedir. Servis aracının izlediği
yollar, hareket saatleri, servise binecek kişilerin saat kaçta, hangi noktadan alınacakları, bu kişilerin ise-okulaeve varış saatleri, servis aracının duraklama yaptığı yerler, duraklama süreleri gibi bilgiler anında görülebilmektedir.
İstenildiğinde servis aracı eve yaklaştığında sistem üzerinden ilgili kişinin/velinin cep telefonuna SMS
gönderilmekte ve böylece servis bekleyen kişinin gereksiz yere dışarıda beklemesini önlemektedir.
Anında Hız Limiti Kontrolü
Sistemin sunduğu en önemli özelliklerden biri ise hız limiti kontrolü sağlamasıdır. Servis aracının tanımlanan hız
limitini aşması halinde anında ilgili taraflara sistem ve mobil uygulama üzerinden uyarı gitmektedir. Bu sayede
servis aracı hız ihlali yaptığından anında duruma müdahale edilebilmektedir.
Çocuğunuz Arvento Kids ile Gözünüzün Önünde
Okul servis araçları için özel olarak geliştirilen “Arvento Kids” uygulaması ile veliler, okul yönetimleri ve servis
firmaları akıllı telefon ve tabletler üzerinden de servis araçlarının bütün hareketlerini ve hızını anlık takip
edilebilmektedir.
Güvenli, Trafikle Dost Servis Hizmeti
Sistem hem servis firmaları hem de servis hizmetini alan kurum ve kişiler açısından daha güvenli ve zamanında
ve düzenli bir hizmet sağlamaktadır.

VELİLER İÇİN;

OKUL YÖNETİMLERİ İÇİN:

SERVİS FİRMALARI İÇİN:

• Servis aracının her hareketini
anlık ve geçmişe dönük olarak
izleyebilirsiniz.

• Öğrenci ve velilerinizin daha
güvenli ve kesintisiz servis hizmeti
almasını sağlayabilirsiniz.

• Araçlarınızın izledikleri yolları,
geliş - gidiş zamanlarını ve
hızlarını kontrol edebilirsiniz.

• Servis aracı hız limitini aştığında
uyarı mesajıyla anlık olarak
bilgilendirilirsiniz.

• Servis araçlarının izledikleri
yolları, hareketlerini ve hızını anlık
ve geçmişe dönük olarak takip
edebilirsiniz.

• Toplam km takibi ve rota
planlama yapabilirsiniz.

• Çocuğunuzun servis aracına ne
zaman bindiği, nerede ve saat
kaçta indiği konusunda anlık
mesajlarla bilgilendirilirsiniz.
• Çocuğunuz servis aracına
binmediğinde anında uyarı
mesajıyla bilgilendirilirsiniz.
• Servisin gecikmesi halinde
anında uyarı mesajı alırsınız
Bu sayede gereksiz gere dışarıda
beklemezsiniz.
• Servis aracı okula girdiğinde ve
çıktığında anında uyarı mesajıyla
bilgilendirilirsiniz.
• Çocuğunuz o gün servise
binmeyecekse sürücüyü aramadan
Arvento Kids uygulaması ya da
http://kids.arvento.com’dan şoföre
bilgi verebilirsiniz.

• Servis firması hız limitini aştığında
ya da başka bir hata yaptığında
bunu sistem üzerinden görebilir ve
bu sayede ilgili firmaya / araca /
sürücüye anında müdahale
edebilirsiniz.
• Servis firması ile ilgili şikayetleri
sistem üzerinden kontrol ederek,
sayısal ve gerçekçi veriler en
doğru yaptırımı uygulayabilirsiniz.
• Servis firmalarının
performansını en doğru şekilde
kontrol edebilirsiniz.
• Servis araçları zamanında
okulda olacağı için eğitim ve
öğretime aksamadan devam
edebilirsiniz.

• Sürücü kaynakları hataları
kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
• Hız kontrolü ve daha güvenli
araç kullanımı sayesinde yakıt
giderleriniz ve trafik cezası
oranlarınız düşeceğinden yakıttan,
zamandan ve iş gücünden tasarruf
edebilirsiniz.
• Sistem sayesinde zamanında
hizmet sağlayarak okula verdiğiniz
taahhüdünüzü kolayca yerine
getirebilirsiniz.

