İNTEK OTOGAR
Otogar Yönetim Otomasyonu
Her türlü kontrollü ve hızlı araç geçiş sistemini(KARTLI GEÇİŞ, OGS, HGS vb) destekleyen
otomasyonumuz, otogar işletmelerinin iş süreçlerinin tam bir verimlilik içinde yönetilmesini
amaçlamaktadır.
Giriş ve çıkışların kontrolü, ön ödemeli ücretlendirme, abonelik sistemi, çıkışta bir sıkışmaya
yol açmadan çıkış öncesi ödeme sistemi, plaka tanıma sistemiyle araçların kayıt ve kontrolü,
ayrıntılı raporlama, kullanıcı dostu ara yüzü, basit ve kolay kullanımı ile tercih edilmektedir.
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otomasyonumuz, otogar işletmelerinin iş süreçlerinin tam bir verimlilik içinde yönetilmesini
amaçlamaktadır.
Giriş ve çıkışların kontrolü, ön ödemeli ücretlendirme, abonelik sistemi, çıkışta bir sıkışmaya
yol açmadan çıkış öncesi ödeme sistemi, plaka tanıma sistemiyle araçların kayıt ve kontrolü,
ayrıntılı raporlama, kullanıcı dostu ara yüzü, basit ve kolay kullanımı ile tercih edilmektedir.
Otogar işletmelerinin, yoğun ve giderek artan bir araç trafiğini başarıyla yönetmelerinin yolu
güvenilir ve düzgün işleyen bir OTOGAR Yönetim Otomasyonu kullanmalarından
geçmektedir.
İNTEK OTOGAR YÖNETİM OTOMASYONU bu ihtiyacı karşılayacak biçimde tasarlanmış ve
üretilmiştir. İNTEK 25 yıla varan birikim ve deneyimini her üründe olduğu gibi OTOGAR
Otomasyonunda da kalitesiyle birleştirerek ortaya koymuştur.
Kullanıcı dostu ara yüzü, basit ve kolay kullanımı sağlamaktadır.
İşletme ve OTOGAR’ lara göre özelleştirilebilir, modüler ve esnek bir yapıya sahiptir.

TANIMLAMALAR
 Firma tanımları
 Araç tanımları
 Firma tipi tanımlama
 Araç tipi tanımlama
 Operatör tanımları
 Kapı tanımları
 Kart, OGS, HGS tanımlama
 Peron tanımlama
 Otomatik sesli anons tanımlama
İŞLEMLER
 Kayıt işlemleri
 Peron işlemleri
 Ödeme ve hesap işlemleri(Giriş çıkış, otogarda kalış ücretlendirmeleri, Kart, OGS, HGS
işlemleri
 Anons işlemleri
 Otobüs işletmeleri sefer giriş ve kayıt işlemleri
GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLÜ
 Araç tipine göre(Otobüs, Midibüs, Minibüs, Taksi, Özel Otomobil, Servis Aracı, Acenta Araçları,
Abonmanlar vs)
 Firma adına göre
 Giriş saatine göre
 Çıkacağı saate göre
 Kart numarasına göre
 OGS numarasına göre
 HGS numarasına göre
 Barkodlu bilete göre
 Plakasına göre
 Kapasitesine göre
 Yolcu sayısına göre
 İstikametine göre(Nereden gelip, Nereye gitmekte olduğu)
 Otogar giriş nedenine göre(Yolcu alma, Yolcu indirme, Normal giriş vs)
 Otogardan kaç yolcu aldığı
 Hangi Perona gideceği(Aracı perona yönlendirme)
ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME
 Ön ödemeli ücretlendirme
 Araç tipine göre ücretlendirme
 Otogarı kullanma nedenine göre ücretlendirme(özel araç, girdi-çıktı, yolcu alma, yolcu indirme,
taksi işletmesi, kent içi ulaşım vs)
 Abonelik sistemi,
 Çıkışta bir sıkışmaya yol açmadan çıkış öncesi ödeme sistemi
Ayrıntılı ve özelleştirilmiş raporlama
Merkezi yönetim ve kontrol(birden fazla otogarın; farklı il ve ilçelerde, beldelerde bulunan ve tek bir
idareye bağlı otogarların merkezden yönetimi ve kontrolü)

Özellikleri:































Otogar araç giriş çıkışlarında KARTLI GEÇİŞ, BARKODLU BİLET, OGS, HGS ve PLAKA
TANIMA sistemiyle kontrol ve yönetim sağlar.
Firma, araç ve giriş tiplerine göre ücretlendirme yapar; giriş çıkış kontrolü oluşturur.
Otobüs, minibüs, şehir içi ulaşım, havaalanı servisleri, tur araçları, servis araçları, taksi
işletmeleri, kamu araçları, acil durum araçları, özel araçlar vd gruplamalara göre giriş ve çıkış
süreleri belirler, izinleri düzenler.
Araçların yolcu kapasitelerine göre giriş ve çıkış düzenler, izin ve ücretlendirmeleri düzenler.
Giriş ve çıkışlarda kontur hesabı takibi yapar.
Araçların otogarda kalma süresi, ek süre takibi yapar.
Araçları tiplerine, kapasitelerine, özelliklerine, otogara giriş ve çıkış nedenlerine, otogarda
kalma sürelerine göre ücretlendirme imkanı sunar.
Araçların otogardan aldıkları yolcu sayısını, gidilecek yer ve mesafeyi takip eder.
Araç giriş çıkış belgelerinin kaydını tutar
Otobüs ve seyahat işletmelerinin SEFER BİLGİLERİ ni girişi, takip ve yönetimi yapılır.
Otogara giriş yapan araçların PERON yönlendirmesi yapılır.
Otogar girişinde boş ve dolu peron bilgisi verilir

Ücret ödeme, abonelik ve kontur yükleme işlemlerini yönetir.
Faturalandırma yapar.
Operatör ve kullanıcı tanımlar.
Kullanıcı ve operatör yetkilendirme yapar.
Giriş ve çıkış işlemlerini ayırma ve ayrı ayrı yönetme imkanı verir.
Kapı tanımlama yapılır, tanımlı kapılara operatör atanır.
Kart tanımı yapar. Kart araç kart firma vb bağlantılar oluşturur.
Kart değiştirme ve iptal işlemlerini yapar.
Karta kontur yükleme, kontur ve kart iade işlemleri yapar.
Tek merkezden yönetim ve kontrol sağlar.
Plaka tanıma sistemi ile giriş çıkış yapan araçların kaydını tutarak, kontrol oluşturur.
Hileli kayıt ve işlemlere imkan vermez.
Ücret ödeme noktası dışında süre aşımı ücretlerinin çıkış turnikelerinde tahsiline imkan verir.
LED tabela üzerinden giriş ve çıkışta bilgilendirme yapar.
OTOMATİK SESLİ ANONS SİSTEMİ ile bilgilendirme yapar.
LCD, LED vb ekranlara bilgi verme ve bilgilendirme yapma.
Uzaktan erişim ve kontrol imkanı sunar.
Otogar içi minibüs duraklarının kontrol ve yönetimini sağlar.(opsiyonel)

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
OTOGAR SEFER TAKİP EKRANLARI
[OTOGARDAN YAPILAN VE OTOGARA YAPILAN SEFERLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPAR, OTOMATİK SESLİ
ANONS SİSTEMİ İLE ENTEGRE ÇALIŞIR. GELEN VE GİDEN SEGERLERİ İLGİLİLERE GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ OLARAK
DUYURUR, İZLEMELERİNİ VE BİLGİLENMELERİNİ SAĞLAR.]

OTOGAR SEFER LİSTELEME EKRANI
[OTOGARDAN YAPILAN SEFERLERİN NEREDEN NEREYE YAPILDIĞINI HANGİ TARİHTE OLDUĞUNU,
KALKIŞ SAATLERİNİ, VARIŞ YERLERİNİ İLGİLİLERE BİLDİRİR, SESLİ OTOMATİK SESLİ ANONS
YAPAR.]

TANIMLAMA EKRANI
[SİSTEME GEREKLİ KAYITLAR BU EKRANDAN GİRİLİR. TEK EKRANDAN, EKRAN DEĞİŞTİRMEDEN TÜM
TANIMLAMALAR YAPILABİLİR.]

KART VE TONTUR YÜKLEME
[KART, KONTUR, OGS, HGS VE DİĞER KAYIT GİRİŞLERİ, KREDİLENDİRMELER, BU EKRANDAN YAPILIR.]

ÖDEME EKRANI
[OTOGARI KULLANAN ARAÇLARIN,ÇIKIŞTA ALINAN ÖDEMELER HARİÇ İŞLETMELERİN ÖDEMELERİ BU
EKRANDAN ALINIR.]

GİRİŞ ÇIKIŞ EKRANI
[OTOGAR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA OPERATÖRLER BU EKRANI KULLANARAK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMİNİ
YAPAR.]

RAPORLAR
[TÜM RAPORLAR BU EKRANLARDAN ALINIR. AŞAĞIDA BAZI RAPOR ÖRNEKLERİNİN EKRAN
GÖRÜNTÜLERİ YER ALMAKTADIR.

