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Tetaş ElektronikTetaş Elektronik

1998 yılından bugüne taksimetre ve takograf üretimi ile geliştirmesi 
konularında öncü olan Tetaş Elektronik’ın, hizmet verdiği sektöre ilişkin ürün 

ve hizmet çeşitliliğini arttırması, sadece donanım değil, yazılım ve 
servis sağlayıcı olarak da hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

Bu proje kapsamında sunulan ürünler ile araçların güvenlik düzeylerinin,
hizmet kalitesinin ve sürekli müşteri temini ile kazançlarının artması 

hedeflenmektedir.

Bu proje ile Tetaş’ın sektörde ayrıcalıklı bir hale gelmesi ve güçlü 
olan konumunu daha da ileriye taşıması amaçlanmış, araştırma 

ve geliştirme çalışmalarını bu yönde sürdürmüştür.



GPS uyduları ve Tetaş Araç Takip Sistemi Bileşenleri ile; araçlarınızı internet 

üzerinden takip edebilir, bu araçlarınhızlarını, izlemiş oldukları rotaları, rölanti 

sürelerini ve çok sayıda bilgiyi sayısal haritalar üzerinden izleyebilirsiniz.

Araçlarınızın kullanımı hakkındaki bilgileri, güncel ve geçmişe dönük raporlar ile 

takip edebilir, işinizdeki veriminizi, son teknoloji güvenlik ile arttırabilirsiniz.

Araç Takip SistemiAraç Takip Sistemi



Tetaş A1 Aynalı Taksimetre (Opsiyonel)

Tetaş T3 Takograf (Opsiyonel)

Güvenlik için Acil Durum Pedalı

Tetaş ATS – Araç Takip Sistemi Cihazı

Sistemin BileşenleriSistemin Bileşenleri

Tetaş Merkez Veri Yönetim Sunucusu



www.TetasATS.com
Anlık ve Geçmişe
Yönelik İzleme ile 

RaporlarAraç ve ATS Cihaz

GPS Uyduları
Tetaş Veri Merkezi

GPS üzerinden 
konum bilgisi

ATS cihazı ile konum 
ve durum bilgilerinin

merkeze gönderilmesi

Bilgilerin internet
Ortamına aktarılması



Müşteri
Hizmet 7x24

Çağrı Merkezi

Müşteri Taksi Talebi
İçin Sabit Numarayı Arar

Tetaş TGYS
Merkez Sunucusu

Çağrı Merkezi talep detaylarını
Tetaş Merkeze Gönderir.

Merkez talabe en yakın
Konumdaki taksileri arar

Müşteri talebini kısa
Adres olarak bildirir.

Talebe en yakın konumdaki 
taksi listesi, ve talebi kabul eden 

taksi bilgileri
Çağrı Merkezine

Geri Döner

Talebi kabul eden taksi bilgileri Tetaş Merkeze gider,
Talebin tam detayı, tarifi ile harita üzerindeki konumu

Taksi PND ekranında gösterilir.

Taksi ve PND



Araçlarda bulunan Tetaş ATS cihazı, GPS uydularından aldıkları konum 
bilgilerini ve bağlı sensörlerden gelen sıcaklık ve benzeri telemetrik bilgileri 
GSM/GPRS şebekesi üzerinden Tetaş Veri Merkezi'ne aktarırlar. Gelen bilgiler 
özel yazılımlar sayesinde derlenir, veri bankasına kaydedilir.

Müşteriler Tetaş ATS yazılımları Yazılımları sayesinde araçlarını on-line veya 
geçmişe yönelik olarak izleyebilir, araçlardan gelen bilgileri görebilir, araçların 
alarm durumlarını değiştirerek yeni kurallar tanımlayabilirler

Sistemin çalışmasıSistemin çalışması



Çalışma Gerilimi : 8 ~ 30 VDC

Çalışma Sıcaklığı: -10°~ 70°C

GSM   Class 4 (2W)@900MHz Class1 (1W)@1800/1900MHz

GPRS  Class 10

Ublox 5 chipset

Zamana ve Mesafeye bağlı konum gönderme

Online / Offline / Uyku çalışma modları

SMS Gönderim( 10 kayıtlı numaraya kadar)

Offline Data kaydı

Alarm Takibi ( Hız ,Durma Süresi , Kontak Kapalı iken konum 
değişmesi ,Giriş ,Bölge ve rota alarmları)

Handsfree

4 çıkış, 3 giriş,2 Analog giriş

I2C,CAN ,RS232 interface

ATS Cihazının ÖzellikleriATS Cihazının Özellikleri



Uluslararası CE ve E-mark sertifikalarına sahip araç takip cihazları

Tüm cihazlarda, gelişmiş özelliklere sahip, GALILEO uyumlu, 50 kanal ve -
160dBm hassasiyetinde GPS alıcısı

GSM/GPRS kapsama alanı nedeniyle olabilecek iletişim kesintilerine karşı 
10.000 kaydı hafızasında tutabilen hafıza

Cihaza ek sensör bağlama imkanı

Aracın konum ve adres bilgisinin anlık olarak sayısal haritalar üzerinde takip 
edilmesi

Araçlara hız limiti aşımı, tanımlı bölge ve zorunlu nokta kurallarının 
tanımlanabilmesi ve bu kurallar ile ilgili alarm tanımları

Anlık veya geçmişe yönelik araç konumu, kural ve limit ihlallerine ilişkin 
raporlar

Birden fazla kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme

Sistemin ÖzellikleriSistemin Özellikleri



Tetaş isminin sektörde bilinirliği ve duyulan güven

100.000 den fazla araçta Tetaş ürünlerinin sorunsuz kullanılması

Türkiye çapında 100 den fazla satış ve servis ağı

Uzman kadrosuyla sürekli arge ve teknik destek imkanı

Sistemin zamandan ve yakıttan kazandırması, kontrolü arttırması, güvenliği 
sağlaması

Geniş kullanım seçeneklerine göre sistemin değiştirilebilmesi

Neden Tetaş ATSNeden Tetaş ATS



REFERANSLARIMIZ Araç Takip

• HİZMET 724 (TAKSİ Projesi)

• Ankara Taksi Odası (Taksi Güvenlik Taksimetre Raporlama Projesi)

• Öz İkizler Turizm (Okul Servisi Projesi)

• Süzer Taşımacılık (Yakıt Seviye Raporlama Projesi

• Konmaksan Turizm

• Gökküşağı Turizm

• Emir Seramik

• Özdağ Turizm



REFERANSLARIMIZ Takograf

• Karsan A.Ş. (Peugeot – Bursa)

• Koluman A.Ş. (Mercedes)

• Has Holding (Mercedes)

• Mengerler Holding (Mercedes)

• Temsa A.Ş.

• Isuzu A.Ş.

• Tata A.Ş.

• Altur Turizm

• Gürsel Turizm

• Total A.Ş.

• Şahsuvaroğlu A.Ş.



DEĞERLENDİRME

• Ülke Taksimetre pazarında %65 lik pazar payıyla Pazar Lideri

• Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiren ilk takograf firması

• Avrupa Pazarında da hızla yayılan Marka değerinin her geçen gün arttıran

• İstanbul Taksi Projelerinde ilkleri gerçekleştiren

• Taksi, Okul Servisi, Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık yapan 100.000 üzerinde 
araçta var olan TETAŞ ürünlerine bir yenisini eklemeyi (Araç Takip Sistemi) 
hedefliyor

• Araç Takip Sistemi, Server yazılımı, cihaz donanımının tamamı TETAŞ 
tarafından geliştirilmiştir

• Ürünlerini yurtiçinde olduğu gibi özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere 
yurtdışında da yaymayı hedeflemiştir.


