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DİJİTAL TAKOGRAF UZAKTAN
VERİ İNDİRME ÇÖZÜMÜ

Seyir Mobil ile yurt içine veya yurt dışına sürekli yolculuk yapan
araçlarınızın, dijital takograf verilerine uzaktan erişip verileri
otomatik olarak indirebilirsiniz. Yakından veri indirmenin oluştur
duğu zaman kaybından kurtularak lojistik planlamalarınızı daha
hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) web sitesine (staum.tobb.org.tr) gönderilmesi gereken
dijital takograf verilerini Seyir Mobil ile toplu bir şekilde gönderebilirsiniz.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2017 tarihli uygulayıcı
otorite olarak: 06.06.2014 tarihli ve 214/KDGM-05/ST sayılı yayımlanan genelge ile sayısal takograf verilerinin indirilmesi
kanuni zorunluluk haline gelmiştir.

DİJİTAL(SAYISAL) TAKOGRAF
VERİLERİNİ UZAKTAN İNDİRMENİN AVANTAJLARI
Yasal zorunluluk yerine getirilmiş olur.

Sürücü ve araç verilerinizin takibini daha hızlı yapmanızı sağlar.

Olası takograf cezalarından kurtarır.

Yakından (fiziksel) veri indirmenin oluşturduğu zaman ve maddi kaybı azaltır.

Filonuzun verimliliğini artırır.

Depolanan takograf ve sürücü verileriyle sürücülerinizin analizini yapmanızı sağla

Etkili lojistik planlaması yapmanızı sağlar.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ VERİLERİNİ İNDİR
Seyir Mobil Dijital Takograf Uzaktan Veri İndirme çözümü, hem sürücü kartı hem de araç verilerini indirmenize imkan sağlar. Sürücü
kartı takografa takılır takılmaz, Seyir Mobil sistemi kartın indirilip indirilmeyeceğini otomatik olarak kontrol eder ve gerekirse indirme
işlemini başlatır.
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İSTER YAKINDAN İSTER
UZAKTAN İNDİR (YAKINDAN VE UZAKTAN İNDİRME SEÇENEĞİ)

Filonuza ve bütçenize uygun olarak seçtiğiniz dijital takograf veri indirme çözümlerimiz ile takograf verilerini istediğiniz şekilde indirebilirsiniz
Yakından (fiziksel) indirme işlemi ile planlamayı siz gerçekleştirebilirsiniz ya da dilerseniz uzaktan veri indirme çözümümüz sayesinde
planlama işini güvenle Seyir Mobil’e emanet edebilirsiniz.

Uzaktan Veri İndirme Sistemi ile filonuz hareket halinde veya yurt dışında olsa da, takograf verilerine ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Yakınd
(fiziksel) veri indirmenin ve planlamanın yarattığı zaman kaybından kurtulabilirsiniz.
Yönetim planlamalarınızı daha hızlı gerçekleştirerek bu sayede filonuzun verimliliğini artırabilirsiniz.

Tek cihaz, tek SIM kartla dijital takograf ve sürücü verilerini indirip aracın CAN-Bus bilgilerine ulaşıp araç takip cihazının tüm özelliklerine sa
olabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ
Araçların bakım, trafik cezaları ve diğer tüm masraflarının takibini
yapıp muayene, sigorta, kasko gibi belirli sürelerde yenilenmesi
gereken periyodik işlemlerin de sistem üzerinden hatırlatılmasını
sağlayabilirsiniz.
Alarm ve ihlal raporlama sistemiyle araçların şehir içi, şehir dışı,
bölünmüş yol olarak ayrı ayrı hız ihlallerini, mesai dışı çalışma, gereksiz
rölanti ile aşırı sarsıntı gibi alarm durumlarını anında alabilir ve geçmişe
yönelik raporlayabilirsiniz.
Araçlarınızın ve sürücülerinizin dijital takografta oluşan verilerini uzaktan
indirebilirsiniz.

Sürücülerinizin dijital ehliyetlerindeki verilere göre kalan sürüş ve
dinlenme saatlerini anlık olarak takip edebilirsiniz
Filonuza, internete bağlı olan tüm bilgisayar, tablet ve akıllı telefon
lardan ulaşabilirsiniz.
Sürücü araç eşleştirmesi yaparak, sürücü profilini oluşturabilirsiniz.

Uyumlu tüm marka ve modellerde hız, kilometre sayacı, yakıt tüketimi,
depo seviyesi, motor çalışma saati, motor devri gibi araca dair tüm
ayrıntıları görebilirsiniz.

Yakıt seviyesi ve yakıt tüketimini takip edebilirsiniz

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ
Frigorifik kasa özelliği olan araçlarınıza
sıcaklık seviyesi tanımlayabilir ve bu
sayede sıcaklık değerlerini izleyebilirsiniz.

Depo kapağının açıldığı ve kapandığı yeri
ve zamanı gözlemleyebilirsiniz.

Sürücüleriniz için acil durum sistemi
kurabilirsiniz.

Sürücüleriniz ile iki yönlü mesajlaşma
gerçekleştirebilirsiniz.

Kapıların açılma ve kapanma saatini ve
yerini görebilirsiniz.

KALAN SÜRÜŞ ZAMANI HESAPLAMA

Kalan sürüş zamanı hesaplama, yasal olarak belirlenen sürüş sürelerini en iyi şekilde kullanmanızda size yol gösterir. Uyumlu dijital
- takog
fa sahip tüm araçlarınız için gerçek zamanlı sürüş sürelerine erişmenizi sağlar. Kalan sürüş süreleri ile hangi sürücünün, zamanında b
sonraki teslimat işini yapmak için yeterli sürüş süresine sahip olduğunu hemen görebilirsiniz.
Günlük ve haftalık olarak sürücülerin sürüş ve dinlenme sürelerini canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sürücülerinizin, günlük ve haftalık dinlemelerine ne kadar zaman olduğu ile bu dinlenme sürelerinin ne kadar müddet gerçekleştirilm
esi gerektiği bilgilerine ulaşarak verimliliğinizi artırabilirsiniz.
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DİJİTAL (SAYISAL) TAKOGRAF VERİSİNİ
UZAKTAN İNDİRMEK İÇİN GEREKENLER
UYUMLU DİJİTAL
TAKOGRAF CİHAZI

SMART
KART

PC/SUNUCU

DİJİTAL TAKOGRAF MARKASI

SYR FM1O
CİHAZ

ŞİRKET
KARTI

VERSİYON

VERİ İNDİRME

1.3

(SORGULAYINIZ)

1.4

(SORGULAYINIZ)

KALAN SÜRÜŞ

2.0
2.0A

VDO

2.1

*

2.2
3.0 VE ÜZERİ
7.0
7.1
7.2
7.3

STONERIDGE

7.4
7.5
7.6 VE ÜZERİ
4.2

**

(EFAS4)

EFAS

4.8 VE ÜZERİ
(EFAS4TE)

*VDO COUNTER KART İLE UYUMLU HALE GETİREBİLİRSİNİZ.
** CANLI SÜRÜŞ UYUMLULUĞU İÇİN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

DİJİTAL TAKOGRAFTAN VERİ İNDİRME
YETKİ KARTI NASIL ALINIR?

Araçlarında dijital takograf cihazı bulunan, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan yetki belgesi kişi/kurum/kuruluşların
dijital takograftan verilerini indirebilmesi için gerekli olan bu kartı ilgili ticaret odasından temin etmesi gerekmektedir.
-

bağlayıp takograf verilerini indirebilirsiniz. Sürücü ve servis kartlarınızı da TAVİ aracılığıyla dijital ortama aktarabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) web sitesinden (https//staum.tobb.org.tr) doğrudan gerçekleştireceğiniz başvurunun
ardından gerekli banka hesabına ücret yatırabilirsiniz. Başvuruda belirtilen belgelerinizle birlikte başvuru merkezine gidip başvurunuz
tamamlayabilirsiniz.

Oda Kayıt Belgesi Aslı

Vekaletname aslı ve fotokopisi

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarısınca Alınan Yetki Belgesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi

Vergi Levhası Fotokopisi

Başvuruyu İmzalayacak Kişinin Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Şirket Kaşesi

