Daha akıllı, daha
verimli, daha güvenli!
Turkcell Kopilot Filom
ile tanışın.
Kopilot Filom Web ve Mobil uygulama
üzerinden araçlarınızı gerçek zamanlı
olarak izleyebilir; filonuz ile ilgili anlık
bilgiye, detaylı raporlara ve güvenlik
uyarılarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
kopilotfilom.turkcell.com.tr

Aracınızla ilgili
tüm bilgiler Kopilot Filom’da.
Araçlarınızın tüm bilgilerine tek
platform üzerinden ulaşıp harita
üzerinden görüntüleyerek zaman
tasarrufu sağlayabilirsiniz. Göstergeler
ile filonuz hakkında özet durum
bilgilerine erişebilirsiniz.

Filonuzu verimli ve
güvenli yönetin.
Araçlarınızla ilgili bölge/adresten geçme,
hız aşımı, ani hızlanma gibi olayların takibini
yapabilir, kullanım detaylarını içeren geniş
raporlama seçenekleri ile filonuzu daha
verimli ve güvenli yönetebilirsiniz.

Sürücülerinizi güvenli
sürüş için teşvik edin.
Ani hızlanma, sert fren, sert dönüş, hız
aşımına göre oluşan sürüş skorunu takip
ederek sürücülerinizi güvenli sürüşe teşvik
edebilirsiniz.

Araçlarınızın sağlığını
Kopilot Filom takip etsin.
Kopilot Filom araçlarınızdaki belirli sorunlarla
ilgili sizi haberdar eder. Böylece kaza,
çekilme gibi önemli konularda bildirim
alabilirsiniz.

Seyahatlerinizi haritada izleyin.
Araçlarınızın anlık konumu ile birlikte
seyahat geçmişinizi de harita üzerinde
görüntüleyebilirsiniz. Hız, km, sürüş skoru gibi
birçok bilgiye kolaylıkla erişebilirsiniz.

Filonuzla ilgili masraflarınızda
kampanyalardan faydalanın.
Kopilot Filom’un size sunduğu kampanyalardan
faydalanarak filo harcamalarınızda tasarruf
sağlayabilirsiniz.

Kopilot Filom
özellikleri nelerdir?
Mobil uygulama
Web uygulamanın yanında mobil uygulama ile
istediğiniz her an araçlarınız ile ilgili bilgilere
ulaşabilirsiniz.

Harita
Harita üzerinde araçlarınızın konumunu gerçek
zamanlı izleyebilirsiniz. Araçlarınız ile ilgili
sürücü, hız, süre, rölanti gibi daha fazla bilgiye
“Araç Listesi”nden kolaylıkla erişebilirsiniz.

Göstergeler
Filonuzla ilgili genel durum, şirket sürüş
performansı ve rölanti gibi özet durum
bilgilerine “Göstergeler” ile ulaşabilirsiniz.

Seyahatler – Geçmişi izle
Araçlarınızın geçmiş seyahatlerini görüntüleyebilir,
konum bilgilerine ulaşabilirsiniz. Seyahatlerinizi
harita üzerinde izleyebilirsiniz.

Olaylar – Bildirimler
Araçlarınızın sağlığını Kopilot Filom ile takip
edebilirsiniz. Olaylar ve bildirimleri takip ederek
araçlarınızla ilgili hız aşımı, kaza, çekilme, aşırı
rölanti gibi önemli birçok konuda bilgi alabilirsiniz.

Raporlar
Filonuz ile ilgili detaylı bilgiler içeren geniş
raporlama seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Sık kullandığınız raporları işaretleyerek onlara
kolaylıkla erişir ve periyodik rapor taleplerinizi
oluşturabilirsiniz.

Performans
Araçlarınızın sürüş ve mesai performansını
takip edebilir, sürücülerinizi
güvenli sürüşe teşvik edebilirsiniz.

Yoğunluk haritası
Araçlarınızın seçtiğiniz sürelerde seyahatlerinin
nerede yoğunlaştığını harita üzerinde
görüntüleyebilirsiniz.

Kopilot Filom cihaz
modelleri
Kopilot Filom OBD
Araçlarınızın OBD II soketine yerleştireceğiniz Kopilot
Filom OBD cihazı sayesinde Kopilot Filom Web/Mobil
uygulamadan araçlarınızı harita üzerinden izleyebilir,
aracınızın sağlığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Araçlarınız ve sürücüleriniz hakkında güncel ve
geçmişe dönük raporlar alabilirsiniz.

Kopilot Filom BB
Araçlarınıza montajı yapılacak Kopilot Filom BB cihazı
ile Kopilot Filom Web/Mobil uygulamadan araçlarınızı
harita üzerinden izleyebilir, hız limiti ve bölge
tanımlayabilir ve bu konularla ilgili anlık olayları takip
edebilirsiniz. Araçlarınız ve sürücüleriniz hakkında
güncel ve geçmişe dönük bilgi alabilirsiniz.

Özellikler

Kopilot Filom
OBD

Kopilot Filom
BB

Tak çalıştır

Montajlı

kopilotfilom.
turkcell.com.tr’den
kontrol edilecektir.

Her araca
uyumludur.

Web platform özellikleri
(harita, rapor, bildirim vb.)
Mobil uygulama
Harita üzerinde
gerçek zaman konum takibi
Sürüş skoru
Seyahat geçmişi
OBD arıza bildirimi
Montaj durumu
Araç uyumluluk durumu

Kopilot Filom
nasıl kullanılır?
Kopilot Filom’u
satın alın.
Kopilot Filom servisini Turkcell Kurumsal Müşteri
Yöneticiniz ile görüşerek satın alabilirsiniz.

Cihazlarınızı araçlarınıza
yerleştirin ya da
montajını yaptırın.
Kopilot Filom’u kullanmanız için
cihazlarınızın araçlarınıza takılması gerekir. Montaj randevu
ve web/mobil uygulama bilgilendirmesi için servis ekibimiz
sizinle iletişime geçecektir.

Kopilot
Filom OBD

Kopilot
Filom BB

Cihazlarınızı araçlarınızın
OBD II portuna kolaylıkla
takabilir ya da montaj
randevusu alarak servis
noktalarında aracınıza
yerleştirilmesini talep
edebilirsiniz.

Montaj randevunuza göre
servis noktalarında
cihazlarınızın montajı
yapılacaktır.

Kopilot Filom Platformu’na
giriş yapın.
Ürünü satın alırken ilettiğiniz Kopilot Filom Ürün Sorumlusu
GSM numaranız ile Turkcell Hızlı Girişi kullanarak
kopilotfilom.turkcell.com.tr’den giriş yapın.

Filonuzla ilgili
bilgileri ekleyin.
Servis noktalarında montaj işlemi tamamlandıktan
sonra cihazlarınız sisteme otomatik eklenecektir.
Kopilot Filom OBD cihazlarınızın kurulumu servis
noktalarında yapılmadı ise “Ayarlar-Araçlar”
alanından araçlarınızı ekleyin. Filonuzu daha etkin
yönetmek için “Ayarlar” alanından farklı kullanıcılar,
araç grupları oluşturabilir, sürücülerinizi, nokta ve
rotalarınızı tanımlayabilirsiniz.

Araçlarınızla
ilgili tüm bilgilere ulaşın.
Araçlarınızı haritadan görüntüleyin. Araçlarınızla
ilgili anlık verilere, detaylı raporlara ve
sürücülerinizin sürüş skorlarına Kopilot Filom
web ve mobil uygulamadan kolayca ulaşın.

Daha fazla bilgi için:
kopilotfilom.turkcell.com.tr

