
Değer verdiklerim
Mobiliz ile güvende

Mobiliz ile kontrol bende, içim rahat



İşletmeler Neden Takip Sistemi Kullanmalı?
Araç takip sistemleri, araç sayısı ne olursa olsun hemen her sektörden her iş koluna sağladığı önemli faydalar 
nedeniyle sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Türkiye, araç takip 
sistemi kullanımında Avrupa’nın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biridir. Sistem, hemen her ölçekteki şirketin kolayca 
sahip olabileceği, sağladığı çok yönlü faydanın yanında, yapılan yatırımın çok küçük kaldığı önemli bir teknolojik 
imkan sunmaktadır. Yaptığınız iş ne olursa olsun, sistemin size pek çok konuda fayda sağlayacağı neredeyse 
kesindir. Giderek artan mobil yaşamda, her geçen gün artan rekabet, artan yakıt fiyatları, daha da önemlisi zamanın 
en değerli varlık haline gelmesi, her kurumun kaynaklarını çok dikkatli ve doğru yönetmesini gerekli kılmaktadır. 
Takip sistemleri, sahadaki araçlarınızın, yükünüzün, sürücünüzün, çocuğunuzun, kısacası değer verdiğiniz 
herşeyin kontrolünüz altında olmasına ve içinizin rahat etmesine olanak sağlamaktadır. Takip sistemi sayesinde 
yakıt tüketiminizi düşürebilir, kazaları azaltabilir, sahadaki gücünüzü verimli yönetebilir, suistimalleri önleyebilir, 
müşterilerinize daha iyi hizmet verebilir, sektörünüze uygun özel çözümler ile rekabette öne geçebilirsiniz.

Lider Markalar Neden Mobiliz’i Tercih Ediyor?
Araç takip sistemi seçiminin, sadece bir cihaz almaktan ziyade uzun yıllar sürecek bir hizmet alımı olduğunun 
bilinciyle hareket eden kuruluşlar, alım kararı verecekleri şirketin kalıcılığı, Ar-Ge’ye verdiği önem, bu konudaki 
birikimi, en son teknolojinin takibi ile satış sonrası hizmetlerin önemini bilmekte ve kararlarını bu doğrultuda 
vermektedir. Araç takip sistemleri teknolojisini Türkiye’de ilk geliştiren kişilerin 25 yılı aşkın Ar-Ge deneyimi ile 2004 
yılında kurduğu Mobiliz’de bugün gelinen nokta, uzmanlarca geliştirilmiş dünyanın en iddialı kullanıcı arayüzüne ve 
sistem performansına sahip Mobiliz NG (Next Generation) takip sistemidir. Bu nedenle, çoğu sektör liderlerinden 
oluşan ulusal ve uluslararası pek çok saygın kuruluşun tercihi olmuştur. Toplamda 20.000’in üzerinde firmada 
500.000’in üzerinde araçta sistemleri kullanılan Mobiliz, Türkiye’nin en büyük araç filosuna sahip Türk Telekom’un 
sistemini ve aynı zamanda yurtdışında bir Türk firmasının sağlamış olduğu en büyük araç takip sistemini kurmuş 
olma özelliğine sahiptir. Mobiliz Takip Sistemleri, ileri teknoloji bir Telematik servis platformudur. Araç, yük ve 
giyilebilir takip sistemleri ile IoT cihaz izleme sistemini tek bir platform üzerinden web ve mobil uygulamalar ile 
son kullanıcıya sunmaktadır.

Mobiliz’in Sağladığı Operasyonel Faydalar
Mobiliz Takip Sistemleri araçlarınızın yakıt tüketimini azaltır, araç kullanım verimliliği ve sürüş güvenliğinizin 
artmasını sağlar. Yatırımın kısa zamanda geri dönüşü ile saha operasyonlarınız daha kontrollü ve verimli yönetilir.
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Mobiliz Araç Takip Paketleri ile aracınızın ve sürücünüzün, gün boyunca yaptığı tüm hareketleri, hız, 
rota, araç kullanımı gibi tüm detaylı bilgileri anlık olarak bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan 
izleyebilirsiniz.

Ekonomik Paket DT455
Binek ve ticari araç sahiplerinin temel araç izleme ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile kullanılır. Araçların konum, hız, rölanti ve diğer 
bilgilerinin yanısıra mevcut ve geçmişe yönelik detaylı raporlarını 
kullanıcıların hizmetine sunar.

Standart Paket DT465
Binek ve ticari araçların konum, hız, rölanti gibi temel bilgilerinin 
yanısıra daha geniş aksesuar seçimi ile işletmenin ihtiyaç duyacağı 
ilave bilgi ve raporlamaları kullanıcıların hizmetine sunar.

Gelişmiş Paket DT430
Bataryalı Standart Paket’e ilave olarak, çok sayıda sensör ve harici 
birim bağlantısına olanak sağlayan bir pakettir. Uzaktan takograf 
verilerini indirmeye uyumludur. 

CANBus Paket DT43C
Aracın konum, hız, rölanti bilgilerinin yanısıra yakıt tüketimi, depo 
seviyesi ve motor devri gibi kritik bilgileri araç bilgisayarından elde 
ederek kullanıcının hizmetine sunan CANBus teknolojisine sahip 
gelişmiş araç takip paketidir. 700 marka model araçtan bu bilgiler 
alınabilmektedir. E-mark belgesi bulunmaktadır.  

MotoTakip Paketi DT402
Motosiklet sahiplerine sunulan güvenlik paketidir. Türkiye’de ilk defa 
motosiklete özel tasarlanmış küçük takip cihazı sayesinde kolay 
monte edilir. Kontak kapalıyken dahili bataryasını kullanarak sağladığı 
minimum akım tüketimi sayesinde, çok uzun süre kapalı kalmadıkça 
motosikletin aküsünü tüketmez. Dahili batarya ve dahili g-sensör 
(hareket sensörü) sayesinde istenmeyen müdahalelerde motosiklet 
alarm üretir. Immobilizer kontrolü sayesinde çalınma durumunda 
motor uzaktan durdurabilir.

Yenilikçi ve Güçlü Teknoloji

Odağında Müşteri Memnuniyeti

TÜBİTAK onaylı projeleriyle sektörde 
Ar-Ge öncüsü

İhtiyaca özel proje ve kurumsal kaynak 
yazılımlarına entegrasyon kabiliyeti ile lider 
markaların tercihi

Teknolojideki trendleri yakından takip eden, yenilikçi 
ve rekabetçi çözümler sunan, sektörün teknolojiye 
ve Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firması

Depreme dayanıklı, 7/24 kesintisiz hizmet 
amacıyla oluşturulmuş veri merkezinde yerleşik, 
günde 150 milyonun üzerinde mesaj işleme 
kapasiteli güçlü altyapıya sahip

Sektörlere özel hizmet paketleri Hızlı, hizmette uzman teknik destek ekipleri  

Konunun uzmanları ile birlikte geliştirilmiş, kolay kullanılır, modern, sektörde çığır açan, 
yeni kullanıcı deneyimi 

Araç Takip Paketleri



OBDII - Kolay Paket DT450NC
OBDII Konnektörlü araç takip birimi, araçların OBD (on Board 
diagnostic) konnektörüne kolayca takılır ve yalnızca konum, hız ve 
katedilen toplam kilometreyi izlemek için kullanılır. Araçların OBD 
(on Board diagnostic) konnektörüne direkt takılması sayesinde kablo 
gerektirmeyen kolay montajlı temel ve ekonomik bir pakettir. Dahili 
bataryası sayesinde yerinden çıkarıldığında alarm gönderir. Sık araç 
değişikliği yapılan ve yüksek güvenlik gerektirmeyen uygulamalar 
için idealdir.

OBDII – Gelişmiş Paket DT450
Araçların OBD (On Board Diagnostic) konnektörüne direkt takılan 
OBDII Chipli araç takip birimi ile aracın yol bilgisayarı CANBus’tan,  
konum, hız ve anlık yakıt tüketimi ile araç kullanım şekli hakkında 
bilgiler de alınır. Araçların OBD (On Board Diagnostic) konnektörüne 
direkt takılması sayesinde kablo gerektirmeyen yol bilgisayarı 
paketidir.

Mobiliz Yük Takip Paketleri ile sahada sizin için değerli olan yükleri anlık olarak izleyebilir, 
depodan çıktığında ve hedef noktasına vardığında sistemin sizi otomatik olarak bilgilendirmesini 
sağlayabilirsiniz.

Yük Takip Paketi
İşletmelerin treyler, konteyner, tren vagonu, helikopter ve bunun 
gibi elektrik kaynağı bulunamayan yerlerde taşınan kritik yüklerini 
izlemesini ve maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayan hizmet 
paketidir.

Akıllı Saat MAST770:  Çocukların, yaşlıların ve hastaların mobil ortamda takip edilebilmesi için geliştirilen 
kişi takip paketi, acil durumlarda değer verdiklerinizin bulunduğu yerin tespit edilebilmesini ve sesli görüşme 
yapılabilmesini sağlar.

Akıllı Bilezik: Evcil hayvanların mobil ortamda takip edilebilmesi için geliştirilen Akıllı Bilezik, aynı zamanda kişi 
ve yük takip amaçlı olarak da değer verdiklerinizin bulunduğu yerin tespit edilebilmesini sağlar.

Mobil DVR/NVR ve Kamera Paketi
Mobil DVR/NVR araç takip sistemine entegre edilerek anlık video 
görüntüsü elde edilmesini sağlayan, mevcut ve geçmişe dönük konum 
bilgisi sunan ve video kaydı yapılmasını sağlayan kamera paketidir.

Mobiliz Kişi/Pet Takip Paketleri ile sizin için değerli olan çocuk, yaşlı ve evcil hayvanınızı sürekli 
izleyebilir, belirlediğiniz alan dışına çıktıklarında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz. Geçmişe dönük 
nerelerde dolaştıkları bilgisine cep telefonunuzdan ulaşabilirsiniz.

Mobiliz DVR/NVR Paketleri ile aracın içini ve dışını 4 adete kadar yüksek çözünürlüklü kamera ile 
eş zamanlı izleyebilir, DVR/NVR’ın üzerindeki belleğe güvenlik amaçlı kaydedilen görüntülere geriye 
dönük ulaşabilirsiniz.

Kişi Pet Takip Paketleri

Mobil DVR/NVR Paketleri

Yük Takip Paketi



Paket Tipleri Ekonomik
DT455

Standart
DT465

Gelişmiş
DT430

Araç Takip Paketleri Karşılaştırma Tablosu

Kolay kullanım

Organizasyon, filo ve grup bazında özet bilgilere hızlı erişebilme

6 farklı seçeneğe göre harita üzerinde araçları filtreleyerek görebilme

Araç bazında anlık sorgulama

Zamana göre periyodik izleme

Haritada seçilen araç veya araçların belirli zaman aralığındaki yoğunluk haritasını alabilme özelliği

Girilen bölgeye ve çıkılan bölgeye göre izleme

Kontrol noktalarına göre izleme

İhlal değerlerine göre izleme

Araç, grup, filo ve organizasyon bazında harita üzerinde izleme özellikleri

Günlük araç bazında özet bilgilendirme

Günlük araç bazında detay bilgi ekranları ve animasyon özelliği

Belli bir noktadan geçen araçları sorgulayabilme özelliği

Harita üzerinde zoom-in, zoom-out, haritanın kaydırılması, araca göre odaklandırılması özellikleri

Aynı ekranda araçlara ait adres, hız, günlük toplam yol, mesaj uyarısı ve ihlal uyarısı ve sayısı

Kolay kullanıcı yönetimi

Kullanıcı tiplerine araç görüntüleme yetkisi verebilme

Sürücü tanımlayabilme ve sürücülere kolay araç tanımlama

Araç, sürücü, ihlal, mesai, alan-rota sensör, römork, sefer, kullanıcı ve yol bilgisayarı ile ilgili raporlar alabilme (Not1)

Raporları istenilen süre için programlayarak otomatik e-posta alma

Raporlar pdf, excel ve CSV formatında alabilme

Raporları 9 dilde alabilme özelliği

Araçlara tanımlanan ihlal programlamalarına göre detaylı bildirimleri görebilme

Anlatımlı web, Android ve IOS uygulamalarının eğitim videolarına erişim

Web Tabanlı Sistem Özellikleri

Zaman sıklığının belirlenmesi

Mesafe sıklığının belirlenmesi

Dönüş açısı belirlenmesi

İhlal parametrelerinin belirlenmesi

İşe başlama zamanı

İşi bırakma zamanı

Hız limiti

Anlık rölanti süresi

Günlük rölanti süresi

Anlık durma süresi

Günlük durma süresi

Günlük hareket süresi

Sürücü kimlik birimleri kullanılıyorsa sürücü sayısı sınırlaması (Not1)

Ani kalkış/duruş veya kaza bildirimi

GSM bağlantı yok uyarısı

Kontak kapalı iken hareket uyarısı

Ani yakıt düşük uyarısı (Not1)

Sürücü kimlik birimleri kullanılıyorsa sürücü olmaksızın hareket uyarısı (Not1)

Tüm İhlalleri e-posta olarak alabilme özelliği

GPS anten kopma/bağlanma durum bilgisi

Araçlara modüler sensör (sıcaklık, yakıt seviyesi, nem seviyesi) programlayabilme (Not1)

Araçların periyodik işlemlerini (vergi, bakım, muayene...vb) tanımlayabilme ve uyarı alma özelliği

Programlama Özellikleri (Araç ve grup bazında)

Paket Tipleri Ekonomik
DT455

Standart
DT465

Gelişmiş
DT430

Girilen bölge uyarısı

Çıkılan bölge uyarısı

Kontrol noktalarına giriş/çıkış uyarısı

Alan İhlal Parametrelerinin Belirlenmesi

Araç bazlı raporlar

İhlal bazlı raporlar

Sürücü bazlı raporlar

Mesai raporları

Alan / rota raporları

Sensör raporları

Römork bazlı raporlar

Kullanıcı raporları

Hızlı Raporlama Olanakları

Kontak girişi

Acil durum butonu

Kapı/kapak/damper/mikser sensörü

Yakıt depo kapak sensörü

Sıcaklık sensörü

Sürücü kimlik seti

Kart okuyucu

CANBus aksesuarı

Aynı anda CANBus ve kart okuyucu aksesuarı

Immobilizer motor blokaj

Araç içi sesli uyarı

Analog yakıt bağlantısı

Dahili bataryalı kullanım imkanı

Özel kullanım anahtarı

Takograf veri indirme

Giriş / Çıkış

Hedefmatik

Çocuğum güvende

Yolcum güvende kamera izleme sistemi uyumluluk

Akıllı durak yazılımı

Hafriyat yazılımına uyumluluk

iPHONE/iPAD (iOS) araç takip uygulaması

ANDROID araç takip uygulaması

OGS/HGS geçiş özelliği

Takograf entegrasyonu

İlave Yazılım Uygulamaları

Standart olarak mevcut

Opsiyonel aksesuarlar tablosundan kullanmak istediğiniz pakete göre uyumlu aksesuarları belirleyebilirsiniz.

Not1: Bağlanmış olan sensörlere göre rapor alabilme 

Opsiyonel olarak mevcut Mevcut değil



Opsiyonel Aksesuarlar Tablosu

Sektörde Fark Yaratan Satış Sonrası Hizmetler

Araç ve Scooter Paylaşımı
Araç ve Scooter Paylaşım çözümleri insanlara güvenli, ekonomik ve 
çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunar. Böylece, trafik sıkışıklığını 
ve karbon emisyonunu azaltma konusunda şehir ulaşımına yeni 
yaklaşım getirir. Trafik yoğunluğunu ve CO2 (Karbon) salınımını 
azaltır. Mobiliz, Araç ve Scooter Paylaşım sistemlerinde cihazların 
takip süreçlerine altyapı sağlayıcısı olarak destek verir.

Bluetooth Tabanlı Sıcaklık ve Nem Takip
Bluetooth bağlantısı ile araçların yük bölümüne veya sabit 
depolara yapılan kablosuz ve kolay montaj sayesinde sıcaklık 
ve nemin, araç takip sistemi ile aynı platformda izlenebildiği bir 
çözümdür. Geriye dönük ölçüm değerlerine ulaşılabilmekte ve 
istenilen aralıkların altında veya üstünde oluşan değerlerde alarm 
ve ihlal üretilmektedir.

Çocuğum Güvende
Çocukların okul servisi ile okul ve eve varış zamanlarının kontrol 
edilmesini sağlayan, velileri SMS ile bilgilendiren, servis araçlarının 
hızının ve rota planına uyumunun takip edilmesini sağlayan özel 
bir çözümdür.

Dağıtım Takip  
Dağıtım Takip Çözümü, dağıtım ağının takip edilebilmesini, 
ürünlerin sevk aşamasından teslimine kadar tüm sürecin kolaylıkla 
izlenip raporlanabilmesini sağlar. Ayrıca firma müşterileri de 
sistem üzerinden sevk edilen ürünleri görebilir ve takip edebilir.

Dijital Takograf   
Dijital Takograf Çözümü, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık 
yapan takograf kullanması zorunlu olan kamyon, tır, otobüs 
gibi araç sahiplerinin, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 
bildirmesi gereken takograf ve sürücü kartı verilerini uzaktan, 
kolay, hızlı ve güvenilir şekilde merkeze aktarmalarını sağlar. Araç 
ve sürücü verileri, araç sahibinin tercihine bağlı olarak manuel 
olarak veya otomatik programlama ile merkeze aktarılabilir, veri 
yükleme süreci yasal prosedüre uygun olarak uçtan uca uzaktan 
yönetilebilir, veriler yedeklenebilir ve çözüm sayesinde olası 
cezaların önüne geçilir.

Durak Takip  
Durak Takip Çözümü, minibüs ve otobüslerin durak noktalarına 
zamanında varış ve kalkışlarının takibini ve kontrolünü sağlayan 
özel bir çözümdür.

Filo Yönetimi  
Filo Yönetimi Çözümü, filonun etkin yönetilmesini, maliyetlerin 
düşürülerek verimliliğin artırılmasını sağlar. Rapor ve istatistiklerle 
desteklenen bir çözümdür. Operasyon yöneticileri, sürücüler ve 
mali işler ekipleri filo yönetim yazılımını birlikte kullanabilir. Mobil 
cihazlardan da rahatlıkla filo yönetilebilir, saha operasyonlarında 
otomasyon sağlar. Tüm görevler ilgililere bildirilir, zamanı 
aşılmadan sonuçları takip edilir. Firmalarda kullanılan farklı 
yazılımlarla entegre edilebilir.

Özel Çözümler

Merkezi Müşteri 
Yönetimi

Kurum İçi 
Müşteri İlişkileri 

Merkezi
444 27 22

Memnuniyet 
Aramaları ve 

Hizmet Kalitesi 
Takibinde Yüksek 

Memnuniyet

Kurum İçi Uzman 
Teknik Destek 

Merkezi

81 İlde Mobiliz 
Yetkili Servisleri 
ile Saha Hizmeti

Hızlı ve Doğru 
Sevkiyat

Ürün Geliştirme 
ve Teknik Servis 

Desteği

√ (*) Aynı anda yalnızca 1 ürün kullanılabilir.  √ (**) Aynı anda yalnızca 2 ürün kullanılabilir. √ (***)Dahili

DT998
Immobilizer 
Motor Blokaj

DT909
Acil Çağrı Butonu

DT912 Sesli
Uyarı Buzzer

DT910
Sürücü Kimlik 

Seti
CAN4100 CAN4100STD HF Ses Kiti

THR 4100
Takograf
Arabirimi

DT4998
Bluetooth 
Kontrol 

Arabirimi

DT4999
Dinamik 
Sensör 

Arabirimi

DT4950
Kart Okuyucu

(MiFare veya Proximity)

DT925-III
Kapı/Kapak/

Damper/
Mikser Sensörü

Paket Adı

Ekonomik Paket DT455

Standart Paket DT465
(veya Bataryalı Standart Paket)

Gelişmiş Paket DT430

CANBus Paket DT43 C



Hafriyat
Şehirdeki hafriyat taşıma araçlarının, belediyenin belirlediği 
alanlara yaptığı atık dökümünün ve depolama saha alanlarının 
kontrol edilebilmesini sağlayan özel çözümdür. Özel çözüm 
sayesinde araçların izin belgeleri kısa sürede düzenlenir, hafriyat 
araçları etkin ve verimli şekilde yönetilir.

Hazır Beton
Ürünün sağlıklı koşullarda istenilen zamanda teslim edilmesini 
ve verimli dağıtım planlaması yapılmasını sağlayan, hazır beton 
araçlarının yakıt tüketiminin kontrolünü sağlayan özel bir 
çözümdür. Sistem sayesinde siparişten teslimata kadar tüm süreç 
etkin şekilde yönetilir.

Hedefmatik
Hedefmatik, sürücüler ve merkezdeki yöneticiler arasında iki 
yönlü yazılı haberleşme imkanı sağlar. Sahadaki sürücüler 
Android uygulaması üzerinden merkezdeki yöneticilerle yazılı 
olarak kolaylıkla haberleşebilir. Ayrıca konum paylaşma özelliği ile 
sürücülerin ilgili hedefe doğru ve güvenli şekilde ulaşması sağlanır.

IoT Platformu  
Tavuk üretme çiftlikleri, seralar gibi çeşitli ortamların sıcaklık, nem 
vb. takibine yönelik geliştirilen projeler ile ihtiyaca özel çözüm 
sağlanır.

Koltuk Sensörü  
Koltuk Sensörü, koltukta oturan yolcunun araçta olup olmadığını 
bildiren ağırlık duyarlı sensör sistemleridir. Koltuk sensörü 
sisteminde kişi koltuğa oturduğu anda sistem uyarı üretir. Araç 
takip sistemine entegre edilen özel bir çözümdür.

Kullanım Bazlı Sigorta  
Mobiliz, Kullanım Bazlı Sigorta (Usage Based Insurance, UBI) 
çözümleri sunmak üzere Mobil Sürücü Analiz Sistemleri A.Ş. 
adı altında dünyanın önde gelen firmalarından biriyle güçlerini 
birleştirmiştir. Sadece UBI çözümleri sunan şirket, sürücü risk 
profili tespiti ve yönetimi ile ilgili çözümler sağlamaktadır.

Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT ) 
Atık taşıma işlemlerinde, firma ve araç lisanslama ile taşıma 
süreçlerinin yürütülmesi, MoTAT ile sağlanmaktadır. MoTAT 
ile tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlara mobil cihazlar 
takılmıştır. Mobil cihaz, atığın araca yüklenme ve araçtan boşaltma 
anındaki konum/zaman verisini ve bu aralıktaki araç seyir bilgisini 
MoTAT’a 7/24 göndermektedir.

Sürücü Davranışları Değerlendirme  
Sürücü performansı ölçümünü ve takibini sağlayan özel bir 
çözümdür. İlgili organizasyonda görevli sürücüler için tanımlanan 
kriterlere göre ekonomik ve güvenli sürüş değerlendirmesi 
yapılmasını ve sürücülerin yapılan değerlendirmeleri takip 
edebilmelerini sağlar.

Öğrenci Taşımacılığı  
Öğrenci Taşımacılığı Takip ve Yönetim Sistemi, öğrenci taşımacılığı 
yapan servislerin organizasyonu ve takibi ile birlikte veli ve okul 
bilgilendirmesini yapan bir çözümdür. Çözüm sayesinde araçlara 
öğrenci ataması yapılır, öğrencilerin evlerden alınması ve okula 
bırakılması takip edilir, veliler bilgilendirilir, şikayet yönetimi ve 
servis hak edişi hesaplama sistemi vardır.

Pratik Paket
Pratik Paket Çözümü, geçici süre ile takip edilmek istenen 
konteyner, eşya, kişi, VIP kargo ve araçların konum bilgilerini 
gönderir. Dahili bataryası sayesinde 10 dakikalık veri gönderimi 
ile 180 saatlik pil ömrüne sahiptir. Ayrıca ürün üzerinde acil çağrı 
butonu mevcuttur.

Yakıt Tüketim Entegrasyonu
Akaryakıt firmaları ile yapılan iş birliği kapsamında filodaki araçların 
akaryakıt tüketimleri ve 100 km’de ortalama yakıt tüketimleri 
akaryakıt alımlarına göre takip edebilir ve raporlanabilir.

Yolcum Güvende
Yolcum Güvende Çözümü, araçları, özel kameralar ile araç 
içerisindeki yolcuları, sürücüyü, gidilen yolu ve taşınan yükü canlı 
izleyebilmeyi sağlayan özel bir çözümdür. Online izleme veya 
offline kayıt izleme seçenekleri bulunmaktadır.
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Mobiliz Takip Sistemi Fark Yaratan Özellikler
Araç Yoğunluk Katmanı Özelliği: Seçilen zaman aralığına göre araçların yoğun olarak kontak açıp kapadığı 
ve rölantide beklediği bölgeler ısı haritası ile renklendirilir. Gün bazlı filtreleme ile hafta içi ve hafta sonu yoğun 
kullanılan bölgelerin takibi yapılabilir.

Tek Ekranda Çoklu İzleme Özelliği: Farklı araçları aynı anda izlemek için harita ekranı farklı seçeneklere 
göre bölünebilir. Birbirinden bağımsız takip imkanı sağlayan bu özellik sayesinde dört ekran aynı anda 
tercihe göre ayarlanarak araçlar bir arada izlenebilir.

7/24 Bildirim/Uyarı Alabilme Özelliği: Araçlar için belirlenen kurallar ihlal edildiğinde, filo yöneticisine, 
tercih ettiği şekilde anında bilgilendirme mesajı iletilir ve tüm filo 7/24 takip edilebilir.

Yol Tipine Göre Hız Takibi Özelliği: Karayolları Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş olan yasal hız sınırları göre
hazırlanmış programlama aktive edilerek kolaylıkla filonun hız takibi yapılabilir. Farklı tip araçlar için farklı yol 
tiplerine göre programlar özelleştirilebilir. Yasal hız sınırı ihlalleri ile ilgili 7/24 bildirim alınabilir ve sürücü bazlı yasal 
hız sınırları ihlalleri raporlanabilir. 

Filo Yönetimi: Tek ekranda tüm araçların bakım, sigorta, vergi, kaza, ceza ve yedek parça vb. konularla ilgili 
operasyonel süreçleri takip edilebilir, bunlarla ilgili uyarı alınabilir ve tüm süreçler raporlanabilir.
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Mobiliz Takip Sistemleri 20.000’i aşkın saygın marka 
tarafından kullanılmaktadır.
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