
Fleet
Manager Güvenilir maliyet  

tahminlerinin ve  
bakımların efektif onayı.



Servis ve Bakım

Tamir ve Yıpranma

Lastikler

Tanınmış Referanslar.
Birçok önemli müşteri zaten TecAlliance’a güveniyor.

Tüm katılımcılar için bir kazanç.

Söz konusu filo yönetimi olduğunda, farklı ilgi grupları 
bir araya gelir. Bu nedenle her katılımcıyı dahili 
süreçlerin optimizasyonu dışında genel işbirliği  
durumunda da desteklemek bir o kadar önemlidir.

Leasing şirketleri, müşteri memnuniyetini arttırmak 
için, süreçleri optimize etmek ve işlem sürelerini 
düşürmek ister. Aynısı, müşterileriyle olan anlaşma- 
ların da önemli rol oynadığı filo yönetimi şirketleri 
için de geçerlidir.
 
Sigorta şirketleri, müşterilerine çekici primler sun-
mak ve bunları güvenilir biçimde hesaplamak ister. 

Tamirhanelerde müşteri bağı ve üretici uyumlu tamir 
işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi ön plandadır. 
Motorlu taşıt üreticileri için de filo yönetimi önemlidir: 
Onlar rekabetçi kıyaslama içerisinde çekici fiyatların 
düzenlenmesi ile ilgilenirler.

Tüm bu talepleri karşılamak için tamir ve bakım 
maliyetlerinin güvenilir planlamasını ve kontrolünü 
sağlayan bir çözüm gereklidir. Sadece bu şekilde 
ortak ana hedefe ulaşabiliriz: Etkili ve verimli şekilde 
son müşterilerin memnuniyeti. Fleet Manager 
bunun gerçekleşmesini sağlar.

Filo yönetiminde tam maliyet planlaması ve kontrolü.

Fleet Manager.

Fleet Manager ile yeni müşteri kazanma ve mevcut müşterilerin memnu- 
niyetini sağlama konusunda önemli ölçüde katkıda bulunan çok sayıda 
avantajdan faydalanırsınız. Pratik olarak iki bölüme ayrılmış modülleri ile 
leasing şirketleri, filo yönetimi şirketleri, sigortacılar, tamirhaneler ve 
motorlu taşıt üreticileri teklifimizi kazanç sağlayacak şekilde kullanabilirler.

Forecast modülü sayesinde bakım ve tamir maliyetlerinin verimli planlaması 
ile ilgili güvenilir tahminler oluşturulur. Ve Job Management modülü ile 
gerçek maliyetler ve süreçler optimal biçimde yönetilebilir.

Fleet Manager; bakım, servis, tamir, yıpranma ve lastik alanlarındaki birçok 
veri ve süreci kapsar. Seçkin veri kalitemiz, uluslararası erişimimiz ve yüksek 
motorlu taşıt kapsamamızdan yararlanın.

Başarınızın temeli.

Entegre Veriler ve 
Süreçler:
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Kalite Nicelik. Uluslararasılık.

Fleet Manager ile detayların en derinine inen oldukça 
geniş bir veri tabanına erişirsiniz. Böylelikle maksimum 
esneklik ile birlikte aynı zamanda hesaplamalarınız, 
tahminleriniz ve süreçleriniz için yüksek doğruluk  
ve kesinliğin avantajını yaşarsınız. Veri kalitemiz ve 
niceliğimiz uzun yılların tecrübesine ve aynı zamanda 
kendi alanlarında mutlak uzmanların çalışmalarına 
dayanmaktadır.

Bağımsız Otomotiv Yenileme Pazarı'nın (IAM) ta-
sarruf potansiyellerinden yararlanabilmek için 
TecDoc Catalogue ürün verileri de Fleet Manager’da 
kullanılabilir.

Uluslararası kapsam ve 24 dilde kullanılabilirlik de 
uluslararası operasyonu olan şirketlerin verimli ve 
etkin çalışması için karar verdirici faktörlerdir.

Veri kapsamının boyutları.

Son 3 yılın tüm taşıtları için  
veri kapsamı

Ülkelere özgü bakım planları,  
diller ve yedek parça  
fiyatlarının kapsaması

Benzersiz kombinasyon.

Forecast ve Job Management modüllerinin akıllı kombi-
nasyonu sayesinde Fleet Manager kapsamında iki önemli 
fonksiyon entegre edilmiştir.

Forecast ile özellikle leasing şirketleri ayrıca sigorta şirketleri 
ve tamirhaneler geniş ve kapsamlı veri tabanımız sayesinde 
olası maliyetler hakkında güvenilir tahminler yapabilirler. 
Bu şekilde Forecast özellikle yeni sözleşmelerin gerçekleş-
mesini desteklemektedir.

Job Management ile size, tamirhane sorgularını ve fatura-
ları etkili şekilde kontrol edip onaylayabileceğiniz bir araç 
sunuyoruz. Onay için kısa bekleme süreleri olumlu şekilde 
müşteri memnuniyetine ve böylece sadakate katkı sağlar.

Her iki modülün kullanımı ile tahmini ve gerçek masraflar 
karşılaştırılabilir. Job Management kapsamında kazanılan 
bilgiler, Forecast hesaplamalarının daha da kesin oluştu-
rulmasında yardımcı olur.

Forecast ve Job Management bir çözümde.

Sürecinizde önemli aşamalar.
Bu durumda Fleet Manager devreye girer.

Servis, bakım ve tamir maliyetlerinin 
hesaplanması (SMRT)

Belirlenmiş bir zaman ve kilometre  
performansı boyunca

Bireysel servis, bakım ve tamir  
girişlerinin otomatik onayı

Forecast Job Management 

SMRT veya leasing aidatı 
için müşteri sorgusu

Taşıt satın alma, kaydet-
me ve sigortalama

Taşıtın iade edilmesi 
ve satışı

Taşıt operasyonu 
(Müşteri sadakati)

TecAlliance Fleet Manager

Değer zinciri

Teklif oluşturma 
(Müşteri kazanma)
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Şirket

Forecast ile Yeni 
Müşteri Kazanma.
Bakım ve tamir masraflarının gerçeğe uygun öngörüsü.

Güvenilir hesaplanmış
Forecast Modul’de sürekli güncellenen standart ve üretici uyumlu bir veritabanı 
hizmetinizdedir. Bu, yüksek derecede güvenilir hesaplama algoritması ile oldukça 
güvenilir hesaplamaların temelini oluşturur.

Şeffaf biçimde tasarlanmış
Forecast modülü size her zaman sözleşme düzenlemesi ile ilgili tüm önemli bilgilere 
kapsamlı genel bakış sağlar. Hesaplama geçmişinize erişin, kıyaslama fonksiyonunun 
avantajlarını yaşayın ve her zaman ve her yerde bilgilerinize erişebilmek için verilerin 
dışa aktarımını kullanın. Bu, yeni müşteri kazanımı için çekici teklifler hazırlanmasında 
yardımcı olur.

Mükemmel biçimde süreçlerinize entegre edilmiş
Taşıt kullanım süresi ve kilometre performansı istenildiği gibi seçilebilir. Girişlerinizi 
ve hesaplama parametrelerini tamamen serbest olarak kişiselleştirin. Bu durumda 
en değişik seviyelerde çeşitli detay girişleri mümkündür. Ayrıca yeni ve ikinci el 
motorlu taşıt arasında seçim yapın ve garanti paketleri ve hizmetlerin kullanımını  
da hesaba katın. Ayrıca değişik Contract Management sistemlerine bağlantı da 
gerçekleştirilebilir.

Forecast çalışma şekli.
Hızlı ve güvenilir öngörüler için.

Forecast hesaplamaları tarafsız ve açık mobilite verileri 
ve servis pazar yeri Caruso’da mevcuttur. TecAlliance, 
Caruso’nun ilk hissedarı ve kurucusu olarak bunun 
ötesinde tamir ve bakım bilgileri ile parça ve motorlu 
taşıt bilgilerini Bağımsız Otomotiv Yenileme Pazarı 
(IAM) üzerinden dijital pazar yerinde hazır tutar.

TecAlliance Fleet Manager, veri sağlayıcısı olmaktan öte-
dir: Caruso’da bulunan, örn. bakım bilgileri veya kilometre 

durumu gibi tüm veri noktaları, Fleet Manager’dan sorgu-
lanabilir ve Forecast hesaplamaları ve Job Management 
süreçleri için kullanılabilir.

Uzmanlarımız, her iki veri teklifine dayalı olarak sizin, en 
uygun çözümü bulmanız için sizinle birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyacaktır. Bizimle iletişime geçin!

Connected: Fleet Manager ve Caruso.

 ▪ Üretici
 ▪ Model
 ▪ Tip

 ▪ Aylar
 ▪ Kilometre 

performansı

Taşıt seçimi

Forecast  
Web Portal, Web Service, Veri paketi

Hesaplama algoritması

Hesaplama alanı

Beklenen SMR 
maliyetleri

KM başı  
Cent aylık  

bedel toplam 
maliyetler

 ▪ Özel Parametreler
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Tamirhane Filo operatörleri

Tamirhane şartları Tamirhane şartları

Motorlu taşıt 
sözleşmeleri

Otomatik onay kuralları

Manuel Onay

talebi

Siparişin yerine 
getirilmesi

Motorlu taşıtın 
tanımlanması

Sipariş öğeleri Onay 

Faturalama/
Teslimat

Otomatik Onay

Fleet Manager

Elektronik faturalar
opsiyonel opsiyonel

Otomatik onaylama

Tamirhane tarafından sipariş girişi

sözleşmeleri

koşulları taşıt 

Taşıt geçmişi tamirhane 

Yedek parça fiyatları ve Miktarları

OE Çalışma süreleri, Aralıkları

Seviye 1 Seviye  2 Seviye  3

Filo operatörleri ve 
tamirhaneler 

tarafından aktif 
kullanım

Filo operatörleri tarafından aktif kullanım: 
Tamirhane taleplerinin aktarımı Fleet Manager’in 

dışında telefonla veya verilerin manuel iletimi 
ile gerçekleşir. Fleet Manager içerisinde veri 

girişi filo operatörleri tarafından gerçekleştirilir.

Daha fazla verimlilik.
En yüksek otomasyon derecesindeki (Seviye 3) süreç akışları.

Job Management ile 
memnun müşteriler.
Yüksek otomasyon derecesi sayesinde tamirhane görevlerinin hızlı onaylanması.

Etkinlik ve verimlilik artışı
Standartlaştırılmış verilere güvenin ve motorlu taşıt üreti-
cilerinin verilerini, müşterilerinizin taşıt geçmişine ve 
sözleşme detaylarına erişimini karşılaştırarak verimliliğinizi 
artırın. Job Management ile kesin talepler derhal ve oto-
matik olarak onaylanır. Sistem bunun haricinde düzensiz-
likleri hızlı ve tam olarak ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. 
Birden fazla filonun merkezi bir çözümde yönetimi operatif 
süreçlerinizi optimize edebilmenizi sağlar.

Süreçlerin otomasyonu ile ek olarak zaman yönetiminizi de 
iyileştirirsiniz. Grafik aramalı taşıt seçimi özellikle tamirha-
nelerin verimlilik artışı için önemli bir kriterdir. Ayrıca araçta 
üretilip Caruso üzerinden iletilen örn. güncel kilometre 
durumu gibi veriler doğrudan Fleet Manager’deki süreçlere 
entegre edilebilir. Job Management bunun haricinde size, 
e-Invoicing aracılığı ile elektronik faturalarınızın gönderilmesi 
imkanını da sunar.

Bireysel ihtiyaca göre otomasyon.
Seviyenizi seçin.

Şeffaflık oluşturun
Job Management ile motorlu taşıt geçmişinin ve iletişimin 
tam kapsamlı dokümantasyonu mümkündür. Otomatik yetki 
yönetimi ayrıca bireysel onay kuralları dahil olmak üzere 
doğru fiyatlandırma ve hızlı tepki süreleri sağlar.

En yüksek derecede esneklik
Job Management, Web Service üzerinden olduğu kadar 
çevrim içi olarak da mevcuttur. Büyük ölçüdeki bir dijitalleşme 
ve otomatikleşme, istek üzerine tamirhane bazlı teklif ve 
faturaların onay süreçlerini oldukça basitleştirebilir. Daha az 
manuel uğraşının avantajını yaşayın ve böylelikle müşterileri-
nizin memnuniyetini arttırın.

En yüksek otomasyon derecesini Seviye  
3 sağlar. Motorlu taşıt sözleşmeleri 
yüklendikten ve tamirhane işlemleri için 
kondisyonlar sistemde tutulduktan sonra, 
tamirhaneler otomatik olarak ve anında 
bekleyen işler için onay alabilir.
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24 
dil

80 
motorlu taşıt üreticisi

22,8  
milyon
standart iş zamanı

4,2 milyon
bakım planı ve aralığı

Çepeçevre sorunsuz.

Güvenebilecekleriniz: Fleet Manager’in uygulanmasından öncesinde veya sonrasında 
yardıma ihtiyaç duymanıza bakmaksızın, daima danışarak ve destek olarak yanınızda 
duruyoruz. Sizin için en uygun modül çözümün hangisi olduğunu belirlemek için 
hizmetlerimiz arasında önceden belirlenmiş süreç analizleri ve uygulamalar bulun-
maktadır. Tabii ki ürünlerimizin akışınıza sorunsuz entegrasyonunu sağlarız. Bu, 
sizinle yakın işbirliğinde ve bireysel gereksinimleriniz gözetilerek gerçekleşir.

Sistem tam olarak uygulandığında da yine danışmanlık ve uygulamalar ile hizmeti-
nizdeyiz: düzenli güncellemeler, eğitimler ve ürün eğitimleri ve atölye çalışmaları 
ile yanınızdayız. Bunun haricinde süreç optimizasyonunda da memnuniyetle yar-
dımcı oluruz ve diğer rekabet avantajlarının bulunması için değişik danışmanlık 
hizmetleri sunarız.

Çünkü hizmet ürüne dahildir.

20 yılı aşan  
deneyim

Birinci sınıf iş yapmak ve sonuç elde etmek için partnerinize 
tamamen güvenebilmeniz gerekmektedir. TecAlliance ile 
böyle güvenilir, yetkin ve tecrübeli bir partnerin yanınızda 
olduğunu bilmek iyidir.

20 yılı aşkın süredir Bağımsız Otomotiv Yenileme  
Pazarı'nda faaliyetteyiz ve sektör çözümlerimizle  
standartları belirliyoruz.

Böylece küresel olarak sektörde veri ve süreç 
yönetimi için sektördeki lider oyunculardan 
biriyiz. 35 paydaş ve 550 çalışan ile 140’tan 
fazla ülkede aktif.

7,7 milyondan fazla kontrol ve ayar değeri, yak-
laşık 22,8 milyon standart iş zamanı, 4,2 milyondan 
fazla bakım planı ve aralığı ayrıca 3,9 milyondan 
fazla tamir kılavuzu TecAlliance ile hizmetinizde. 
6,6 milyon ürün verisi ve 254 milyon bağlantı 
kombinasyonu ile bu alanda daha kapsamlı bir 
veri tabanı bulamazsınız.

Şimdi bize ulaşın - Uzmanlarımız size  
memnuniyetle danışmanlık verecektir!

Biz yanınızdaki güçlü partneriz.

TecAlliance Hakkında.

1110



Daha fazla bilgi:

www.tecalliance.net/tr/fleet-manager

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Almanya

İletişim:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket
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