
SARAY HALI, KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE GÜVENLİ ULAŞIM VE YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR. AYRICA 
SARAY TARIM VE HAYVANCILIK ARAÇLARININ KAREL ARAÇ TAKİP VE ISI KONTROL UYGULAMALARI İLE 
ORTAM KOŞULLARINA BAĞLI ÜRÜN KAYIPLARI ENGELLENİYOR.

1972 yılında kurulan Saray Halı; 
İstanbul’da faaliyetini sürdüren Genel 
Müdürlüğü, 17 ilde teşkilatlanmış 
Pazarlama Bölge Müdürlükleri, 
Almanya’da kurulu Avrupa Satış 
Temsilciliği ve 1000’in üzerinde bayisi 
ile Türkiye’nin en büyük makine halısı 
üreticisi unvanını taşıyor. 

Saray Halı’nın bir diğer yatırımı Saray 
Tarım ve Hayvancılık ise 1998 yılında 
temeli atılan, 90 Milyon Dolar yatırım 
maliyeti, 20.000 büyük baş sürü 
mevcudu, 30.000 Litre/gün süt üretimi, 
günlük 450 Ton yem tüketimi, 16.000 
Dekar bitkisel üretim arazisi ve 250 
kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’nin 
en büyük entegre tarım işletmelerine 
dönüşüyor.

Saray Halı’nın Türkiye genelindeki 
Bölge Müdürlüklerinde mevcut şirket 
araçları, Karel Araç Takip Sistemi ile 
birlikte çalışır hale getirilerek, tüm 
çalışanların güvenli ulaşımı ve yakıt 
maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. 

Saray Tarım ve Hayvancılık tarafında ise 
araç takip sistemi ısı takip ile 
birleştirilerek ortam koşullarının 
değişiminden kaynaklanan ürün 
kayıpları engelleniyor. 

İş Gereksinimleri
Sürekli gelişim ilkesiyle her geçen gün 
yenilenip, sektöründe lider konumunu 
sürdüren Saray Halı, Fabrika ve Bölge 
Müdürlükleri ya da Bölge Müdürlükleri 
ile bayiler arasında mekik dokuyan 
araçlarını izleyerek sürüş güvenliğini 
sağlamak ve zaman tasarrufu sayesinde 
ziyaretlerin verimliliğini arttırmaya 
ihtiyaç duyuyordu. Araç hızının, araç 
konumunun ve trafik bilgisinin canlı 
olarak izlenebilmesi sayesinde 
araçların verimli kullanımını ve yakıt 
tasarrufunu sağlamak da talepler 
içerisinde yer alıyordu. Saray Tarım ve 
Hayvancılık tarafında ise iş makinaları 
dahil araçların takibi ile iş verimliliğini 
güçlendirmek dışında soğuk zincir 
taşımacılığında kullanılan araçların ısı 
takibini yaparak ısı değişimlerinden 

oluşacak ürün kayıplarını önlemek, bu 
sayede maddi zararlardan kurtulmak 
talep ediliyordu.

Çözüm
Saray Halı’nın iş gereksinimlerine 
istinaden, tüm Türkiye genelinde 
teşkilatlanmış şirket araçlarına Karel 
Araç Takip Sistemi montajı yapıldı. 
Karel Araç Takip cihazlarının montaj 
işlemi yine tüm Türkiye geneline 
yayılmış Karel Yetkili Satıcı’ları 
aracılığıyla hızla gerçekleştirildi. 

Canlı trafik datası ile birleştirilen araç 
takip sistemi sayesinde araçlar yoldaki 
yoğunluk veya herhangi bir arıza          
durumuna karşılık yönetilebilir hale 
getirildi. 600.000 in üzerinde POİ bilgisi 
(Point of Interest – Anlamlı Nokta) 
bulunan Infotek Harita altyapısı ile 
merkezden yapılan otomatik                   
güncellemeler sayesinde en yeni 
teknolojiye ve en yeni haritalara 
rahatlıkla ulaşılabilir oldu. Saray Halı, 
gereksinimlerinin Karel’in sunduğu 
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ürün, yazılımlar ve hizmetle eksiksiz 
karşılanması sayesinde talepleri 
genişleterek Saray Tarım ve Hayvancılık 
faaliyetlerini de projenin içerisine dahil 
etti. Çiftlikteki iş makinalarına araç 
takip sistemi, soğuk zincirle dağıtılması 
gereken ürünler için soğuk zincir 
araçlarına araç takip sistemi ile birlikte 
ısı sensörleri yerleştirildi. Isı takibini 
yapabilmek için ısı değişimleri                 
raporlanabilir hale getirildi. Bununla 
birlikte ani ısı değişiklikleri ilgili kişilere 
elektronik posta veya cep telefonuna 
mesaj şeklinde iletilmeye başlandı. 
Takip edilen araçların kontrollü hizmeti 
dolayısıyla yüksek müşteri                       

memnuniyeti sağlaması dışında taşınan 
ürünlerin sağlıklı bir şekilde gerekli 
noktalara ulaştırılması ve maddi 
kayıpların da engellenmesi sağlandı.

Saray Halı Bilgi İşlem Müdürü, Zikri AYDIN
Karel firmasının çok uzun yıllara 
dayanan santral ve telefon                           
projelerindeki deneyim ve başarılarının 
araç takip sistemleri ile ilgili ürün                   
ve hizmetlere de yansıyacağını 
düşündük. Karel’in bilinen, yerli bir 
marka olması ve yaygın servis ağının 
bulunması da ayrıca bir güven veriyordu.  
Bu konuda duyduğumuz güven bizleri 
şaşırtmadı, başarılı bir şekilde çalışmalarımızı 

tamamladık. Sistemlerimiz sorunsuz 
şekilde çalışıyor. Karel araç takip 
sistemi ve ısı kontrolü ile artık zamanı 
daha verimli kullanabiliyor ve ulaşmak 
istediğimiz bilgilere raporlama sistemi 
ile rahatlıkla ulaşabiliyoruz.  İstenmeyen 
maddi kayıplardan da kurtulmuş 
durumdayız. Karel’i M2M de sağladığı 
çözümler konusunda da tavsiye 
ediyoruz.

“Karel, iletişim çözümlerindeki tecrübe 
ve başarılarını, araç ve ısı takip                       
sistemleri ile M2M çözümlerine de 
taşıyor.”

Bu broşürde belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu broşürde belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu broşürde sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından kaynaklı 
hatalar olabilir. Bu broşürün tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
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T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr
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