TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi

 SİSTEMİN YAPISI
Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama
olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar, kullanılacakları her bilgisayara yükleme yapmayı
gerektirmezler, bu uygulamalara bilgisayar üzerinde hali hazırda yer alan internet tarayıcısı ile erişilir. Yazılım
merkezi olduğu için güncelleme bir kez yapıldığında, kullanıldığı tüm bilgisayarlarda da güncellenmiş olur. Ayrıca
gerekli bilgisayar ağı altyapısı oluşturularak, kullanıcıların ofis dışarısından da programı kullanmaları sağlanabilir.














Günlük Özet Ekranı
Müşteri Bilgileri
Filo Yönetim
Filo Yönetim Raporları
Günlük Kiralama
Kurum içi tahsis
Uzun / Kısa Dönem Kiralama
Servis
Çıkış / Giriş
Kontrol Raporları
Kiralama Raporları
Cari raporlar

 Günlük Özet Ekranı
Tıklandığında detayları görülebilecek şekilde
Filolara göre aktif durum
a. Çalışan araç sayısı
b. Bedelsiz çalışan araç sayısı
c. Servisteki araç sayısı
d. Boş araç sayısı
e. Toplam araç sayısı
f. İkinci el departmanından kullanılan araç sayısı
g. Araç başı ortalama gelir
h. Kesilen fatura tutarı
i. Kesilebilecek fatura tutarı
Yapılacak işler uyarıları
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Teslim edilecek araç sayısı
Rezervasyonlu araç sayısı
Gecikmiş araç sayısı
Teslim alınacak araç sayısı
Kesilecek fatura adedi
Servise gidecek araç adedi
Bekleyen kiralama teklifleri
Bitecek sözleşmeler
Ödenecek servisler

Plaka ile araç durumu sorgulama

 Müşteri Bilgileri Menüsü
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Firma / Şahıs ayrımında detaylı bilgiler
Şifreyle korunan kredi kartı bilgileri
Detaylı ehliyet bilgileri
Müşteri kaydına resim , metin vb. dosya ekleyebilme
Müşteri bilgileri dökümü
Müşteriye verilen yedek anahtar takibi
Kirama sözleşmesinden veya serbest şekilde senet hazırlama
Kasa işlemleri ( Nakit , Kredi Kartı , Çek , Senet )

 Filo Yönetim Menüsü
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Marka / Model / Versiyon bilgileri girişi
Marka / Model / Versiyonların tarih bazında satın alma maliyetleri girişi
Araç üzerindeki donanım sabit bilgi girişi ( abs – elektrikli yan ayna vb. )
Garanti ve Servis kilometreleri için profil oluşturma
Satın alınan araç satın alma bilgi girişi
Araç bilgileri girişi
 Fiziksel özellikler
 Ruhsat bilgileri
 Donanım bilgileri
 Araçla ilgili resim – belge dosyaları






Araç kontrol formu
Kasko sigortası / trafik sigortası / trafik vizesi / taşıt vergisi
2.El ekspertiz bilgileri
Araç envanteri / filosu belirleme ve kullanım izinleri ( tahsis / günlük kiralama / uzun
dönem kiralama )
i. Araç kontrol formu girişi
j. Hızlı belge girişi (Kasko sigortası / trafik sigortası / trafik vizesi / taşıt vergisi
k. Araç işlem tarihçesi dökümü
l. Trafik cezası girişi
m. Trafik cezası ödeme girişi
n. Filoya kiralama yolu ile katılan araç kiralama bilgi girişi
o. Araç envanter değişim formu
p. Departmanlara araç atama ( Departmanın işlem yapabileceği araç listesini sınırlama )
q. Araç satış bilgileri girişi
r. Toplu 2. El değerleri girişi
s. Envanter dışından kullanılan araç bilgi girişi

 Filo Yönetim Raporları Menüsü
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Araç raporu
Araç kullanım izinleri raporu
Filo aktif durum raporu
Filo büyüme raporu
Filo kilometre – yaş analizi
2. Değer kaybı analizi
Araç garanti süresi / kilometresi kontrol raporu
Araç işlem tarihçesi dökümü
Araç periyodik belge kontrol raporu ( kasko , sigorta , vize , verg i ödemesi )
Servis bilgileri raporu
Araç ekstresi ( araçla ilgili gelir – giderin cari ekstre biçiminde dökümü )
Ortalama servis masrafları analizi
Filo yönetim giderleri raporu
2.El satış raporu
Araç envanter değiştirme hareketleri tarihçesi
Aylık filo adetleri
Yapılan hasar / bakım raporu
Aylık ciro / servis raporu
Araç karlılık raporu

 Günlük Kiralama Menüsü
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Döviz kuru bilgi girişi
Ek donanım bilgileri girişi ( çocuk koltuğu vb.)
Ek hizmet bilgileri girişi ( şoför vb. )
Teslim etme – teslim alma lokasyonları ve ücretleri girişi
Fiyat tarifesi girişi
Hızlı kiralama
 Hızlı müşteri girişi
 İstenilen tarihlerdeki müsait araçları görme
 Araç versiyonu , motor hacmi , bagaj boyutu ile filtreleme





g.

h.
i.

Akıllı talep karşılama kontrol ekranı ( dizel istenirse verilebilecek araçlar hangi
modeldedir , vites tipleri nedir , otomatik vites isteniyor ise dizel mümkün müdür ?
talebe uygun araçların min. max kiralama ücretleri nedir vb. )

Yapılan incelemeyi teklif / rezervasyon / kesinleşmiş kiralama olarak kaydetme ve
eposta olarak gönderme
 Kiralanmak üzere seçilen aracın periyodik belgelerinin kontrolü
Sözleşme / Teklif / Rezervasyonlar
 Mevcut kayıtları düzenleme
 Trafik cezası işlemleri
 Yerine araç işlemleri
 Aracın giriş çıkış işlem tarihçesi
 Sözleşme dökümü
 Araç çıkış işlemleri
 Araç çıkış formu dökümü
 Araç dönüş işlemleri
 Araç dönüş formu dökümü
 Sözleşme formu eposta gönderimi
 Faturalama işlemleri ( Kurumunuzdaki muhasebe programına entegrasyon
sağlanabilir )
Boş sözleşme formu dökümü
Günlük kiralama ajandası
Araçların gün gün doluluk boşluk servis durumları

j.

Günlük Kiralama kayıtları raporu

 Kurum içi tahsis menüsü
a.

b.

Araç tahsis formu girişi
 Araç tahsis sözleşmesi dökümü
 Araç çıkış işlemleri – çıkış form dökümü
 Araç dönüş işlemleri – dönüş formu dökümü
 Yerine araç işlemleri
Kurum içi tahsis raporu

 Uzun / Kısa Dönem Kiralama Menüsü
a.

Kiralama şablonları
Araç versiyonu bazında aşağıdaki unsurlar bir profil olarak kaydedilip uzun/kısa dönem
kiralama sözleşmelerinde öngörülen maliyet olarak kullanılabilir.
 Kira süresi
 Dönem sonu satış değeri
 Net alış fiyatı
 ÖTV oranı
 KDV oranı
 Plaka masrafı
 Nakliye tutarı
 Banka kredisi faiz tutarı
 Bakım maliyeti
 Lastik maliyeti
 Kasko maliyeti
 Sigorta maliyeti
 Bandrol maliyeti
 Yerine araç maliyeti
 Rehin kaldırma tutarı

c.

Teklif sözleşme
 Sözleşme teklifi hazırlama
 Eposta gönderme
 Tekliften sözleşme kaydetme
Sözleşme işlemleri
 Sözleşme dökümü
 Faturalama işlemleri
Uzun / Kısa Dönem Kiralama raporu

d.

e.

 Kontrol Raporları Menüsü
a.
b.

Çıkışı yapılacak araçlar raporu
Gecikmiş araçlar raporu

 Kiralama raporları menüsü ( raporların excel çıktıları alınabilmektedir )
a.
b.
c.
d.

Araç kiralama raporu
Filo ciro raporu
Filo çalışma raporu
Kiralama çizelge raporu
 Kesilen fatura çizelgesi
 Ay içinde başlayan kiralama değeri
 Yıl –ay , Yıl ay kiralama türü , Yıl ay kiralama türü birikimli
 Kiralama türü / araç başına düşen gelir
 Bar grafikleri
e. Kiralamanın versiyonlara dağılımı analizi
f. Kiralanan ek donanım / hizmet raporu
g. Kiralamanın il ilçe dağılımı
h. Kiralamanın yıl ay dağılımı analizi
i. Müşterilerin kiralama performansları
 Sözleşme adedi
 Araç adedi
 Gün
 Tutar
j. Yapılan kiralamanın departmanlara dağılımı
k. Uzun kısa dönem kira maliyet raporu
 Beklenen maliyet
 Gerçekleşen maliyet
 Kesilen fatura
l. Araç ekstresi
m. Müşterilerin yaptığı ortalama kilometreler
n. Müşterinin araç bazında yaptığı kilometreler
o. Kesilecek fatura raporu
p. Trafik cezaları raporu
q. Fatura raporu
r. Özet günlük fatura raporu
s. Sözleşme bazında kesilecek faturalar
t. Aylık toplam fatura raporu
u. Dışarıdan araç kullanım raporu
v. Araç giriş çıkış işlemleri raporu

 Cari Raporlar Menüsü
a.

b.

c.

Kiralama performans raporu
Ay bazında
 Önceki aydan devir ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Ay içerisinde kesilecek fatura tutarı
 Ay içerisinde oluşan fatura tutarı
 Önceki aydan gelen kesilecek fatura tutarı
 Ay içerisinde kesilecek fatura tutarı
 Ay içerisinde kesilmeyi bekleyen fatura tutarı
 Ay içerisinde alınan ödemeler ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Ay içerisinde kesilen faturaların ödemeleri ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon
var ise )
 Devreden faturaların ödemeleri ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Ay itibari ile açık borç bakiyesi ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
Sözleşme hesap durum raporu
Kiralama sözleşmesindeki araçlar bazında
 Kira tutarı
 Kesilen fatura tutarı
 Alınan ödeme tutarı ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Açık borç bakiyesi ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Ay içerisinde kesilecek fatura tutarı
 Ay içerisinde kesilen fatura tutarı
 Ay içerisinde kesilmemiş fatura tutarı
 Sonraki aylarda kesilecek fatura tutarı
Müşteri durum raporu
Müşteri bazında
 Kiralama tutarı
 Kesilen fatura
 Tahsilat ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Fark ( Kurum muhasebe sistemine entegrasyon var ise )
 Bu ayın faturaları
o Kesilecek
o Kesilmiş
o Bekleyen
 Gelecek ayların faturaları
o Gelecek
o Gelecek + Bu ay
 Kesilmiş + Kesilecek

 Servis Menüsü
a.
b.

c.

d.

Servis işlemleri tanım girişi
Servis bilgileri girişi
 Servisi yaptıran
 Servisin yapıldığı yer
 Servis Türü
 Serviste yapılan işlemler ve tutarları
 Sigortanın karşıladığı tutar
 Sigorta firması
 Sigorta acentesi
Servis planlama

Servis Raporu
Araç bazında
 Servis tarihleri
 Kilometre
 Servis yeri
 Servis türü
 Servisi yaptıran
 Sigortanın karşıladığı tutar
 Toplam tutar
 Kiralayan müşteri
 Kiralama türü
 Kiralama tarihi
 Sigorta acentesi
 Sigorta firması

 Çıkış – Giriş Menüsü
a.

Araç çıkış ( checkout )
 Çıkış tarihi
 Kilometre
 Benzin seviyesi
 Avadanlıklar
 Kontrol formu
 Camlar
 Aynalar
 Far / Aydınlatma
 Diğer açıklamalar
 Kontrol noktaları durumu

b.

Araç giriş ( checkin )
 Çıkış tarihi
 Kilometre
 Benzin seviyesi
 Avadanlıklar
 Kontrol formu
 Camlar
 Aynalar
 Far / Aydınlatma
 Diğer açıklamalar
 Kontrol noktaları durumu
 Giriş nedeni
 Gecikme bedeli

c.

Yerine araç işlemleri
 Yerine araç verilmeyi bekleyen araçlar listesi
 Yerine verilmiş araçlar listesi
 Aynı ekrandan araç giriş ( checkin ) ve araç çıkış ( checkout ) işlemleri

