
ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN BİR BULUT ÇÖZÜMÜ OLARAK KULLANILDIĞI YAPILARDA, ENTEGRASYONLAR 
ARACILIĞI İLE GELİŞTİRİLEN YETENEKLERİN AYNI ANDA TÜM KULLANCILARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI 
MÜMKÜN OLMAKTADIR. ÖRNEK OLARAK FARKLI BİR SERVİSTEN ALINAN TRAFİK YOĞUNLUĞU BİLGİSİ 
MEVCUT SİSTEM İLE ENTEGRE EDİLEREK ARAÇLARIN ROTALARI YENİDEN BELİRLENEBİLMEKTEDİR.
Araç Takip Sistemi Nedir?
Araç Takip Sistemi, araçların konum 
bilgisi hakkında internet bağlantısı 
üzerinden güncel bilgi sağlayan, 
araçların hareketlerini kayıt altına 
alan, çeşitli algılayıcılar ile bilgi 
toplayan ve kaydeden, bunlarla ilgili 
raporlar hazırlayan ve canlı 
denetlemeler ile anında e-posta veya 
SMS yoluyla bilgilendirme yapan 
servisler bütünüdür. 
Araç takip sistemleri ile; 
•  Filo kontrolü
•  Zaman ve maliyet tasarrufu
•  Operasyonel verimlilik
•  Araç ve personel güvenliği
•  Yakıt tasarrufu
•  Sürüş kalitesinde artış
•  Müşteri memnuyetinde artış
•  Araç bakım ve kullanım
   maliyetlerinde düşüş sağlanır.

Araç Takip Sistemi Nasıl Çalışır?
Kullanım amacına göre seçilen ve 
araçlara monte edilen araç takip 
cihazlarının GPS uydularından aldığı 

konum bilgisi, cihazın içine yerleştirilen 
SIM kart vasıtasıyla bir noktaya iletilir 
ve cihazın gönderdiği diğer verilerle 
birlikte bir sunucuda işlenir. Bu veriler 
sayısal harita üzerine eşlenerek aracın 
nerede olduğu bilgisi, hızı, durumu, 
sıcaklığı ve yakıtı gibi maddeler ilgili 
veriye eklenir ve raporlanır. 
Kullanıcılar belirli aralıklarla 
güncellenen bu bilgilere bir arayüz 
üzerinden erişip izleme yapabilir.
Gelişmiş sistemlerde araca iş emri 
gönderilebilir, araç yönlendirilebilir, 
mesaj alışverişinde bulunulabilir ve 
sesli iletişim sağlanabilir. 

Araç Takip Sistemi ve Bulut Bilişim
Araç Takip Sistemleri kullanan 
işletmelerin filolarını güncel bir 
sayısal harita üzerinde sürekli 
takip edebilmesi bu yapının temel 
faydasıdır. Bu izleme işleminin 
sürekliliği için her an her yerden 
yapılabiliyor olması sistem 
verimliliğini arttırmak için temel 
gerekliliktir. Özellikle internet 

erişiminin yaygınlaşması ile izleme 
haritaları herkesin sürekli 
erişebileceği internet sunucularına 
taşınmış ve herhangi bir bilgisayar, 
tablet veya akıllı telefon üzerinden 
kullanımı kolay web arayüzleri ile 
gerçek zamanlı araç takibi ve filo 
yönetimi mümkün kılınmıştır.
Araç takip sistemlerinde buluta geçiş 
yeni veya gelişkin donanım, sunucu 
veya yazılım yatırımı değildir. Küçük 
veya büyük olsun filo yönetiminin 
tamamen internet üzerinde bulunan 
ortak bir servise taşınmasıdır. Bu 
taşınma işleminden sonra filo yöneten 
operatörlerin artık herhangi bir yazılımı 
yönetmelerine, bakımını yapmalarına, 
ağ ayarlarını gerçekleştirmelerine 
gerek kalmamaktadır. Yapılan yatırım 
küçülmekte ve yatırımın geri dönüş 
süresi oldukça kısalmaktadır. 
Araç Takip Sisteminin bir bulut 
çözümü olarak kullanıldığı yapılarda, 
entegrasyonlar aracılığı ile geliştirilen 
yeteneklerin aynı anda tüm 
kullanıcıların erişimine açılması 
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mümkün olmaktadır. Örnek olarak farklı 
bir servisten alınan trafik yoğunluğu 
bilgisi mevcut sistem ile entegre 
edilerek araçların rotaları yeniden 
belirlenebilmektedir.
Bulutta depolanan ve her an her yerden 
erişilebilen data, çalışma sürekliliği 
sağlanmış, güvenli sunucularda 
tutulmakta ve tek başına çalışan 
sistemlerin sahip olduğu sistem arızası 
risklerinden arındırılmıştır. 

Karelport ile Araç Takibi 
Karelport her büyüklükte işletmeye, 
uygun maliyetli, bakım gerektirmeyen, 
ölçeklenebilir bulut çözümlerinin yanı 
sıra katma değerli servisler, ürünler ve 
çeşitli anlık fırsatlar sunan web sitesidir. 

Ayrıca araç takip sistemine sahip 
firmalar araçlarını her yerde her an 
Karelport üzerinden izleyebilir ve 
gelişmiş raporlara erişebilir. 
Karelport'un sunduğu kullanımı 
oldukça kolay olan bu arayüz 
sayesinde kullanıcılar ;
• Bütün araçların durumlarına özet 
   halinde kolayca erişebilir,
• Tek tek veya bütün araçların 
   konumlarına harita üzerinde anlık 
   olarak ulaşabilir ve bunları yaparken 
   yenileme süresini ayarlayabilir,
• İstenilen konularda anlık, günlük 
   veya haftalık raporlamalar yapabilir, 
• Gruplara ve kullanıcılara araç 
   ataması yapabilir,
• Alarmlar kurabilir ve araç 

Bu makalede belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu makalede belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu makalede sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından 
kaynaklı hatalar olabilir. Bu makalenin tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

   programlaması yapabilir,
• Trafik durumunu anlık olarak 
   görüntüleyebilir ve bu sayede alternatif 
   yollar kullanılması için yönlendirme 
   yapabilir, 
• Aracı uzaktan kontrol edebilir,
•Kısaca araç filolarını sürekli takip 
   edebilir ve rahatça yönetebilirler.

Karelport üzerinde Türkiye'nin en 
güvenilir, en güncel ve kapsama alanı en 
geniş sayısal harita altyapısı 
kullanılmaktadır. Karelport'un 
desteklediği 81 ili kapsayan trafik 
durumu bilgisi sayesinde uygun rota ve 
zamanlamalar kolaylıkla 
yapılabilmektedir. 
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