
GELECEĞE GiDEN YOL:

FiLONUZUN ANLIK KONTROLÜ

Shell FiloPlatform
Veri yönetimi ve dijitalleşmeyle 
daha etkin filo yönetimi.



Shell FiloPlatform, filonuzdaki Shell Taşıt Tanıma 
Sistemi'ne tanımlı araçlardan daha fazla verim almanız 
için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri, tek bir çatı altında 
birleştirerek kolay yönetim imkânı sağlar. 

Doğru yakıt tüketim değerlerinin tespit edilmesi, 
araçların verimli kullanım analizi ve sürücü 
davranışlarının izlenilmesi filonuzdaki Shell Taşıt Tanıma 
Sistemi'ne tanımlı araçlara ait tüm verileri bir arada 
toplayan ve uçtan uca çözümümüz olan 
Shell FiloPlatform ile basit hâle gelir.
 
Firmanızın operasyonel önceliklerine uygun paketi 
seçip, filonuzu her aşamada kullanıcı dostu bir portal 
ve uygulamalar aracılığıyla yönetebilirsiniz. Shell 
FiloPlatform, filonuzun büyüklüğü fark etmeksizin; 
toplam maliyetlerinizi yönetmeye yardım eder, güvenli 
sürüşü destekler ve tasarruf fırsatlarını sunarak sizi 
avantajlı çözümlerle tanıştırır.

Shell Taşıt Tanıma 
Sistemi ile birlikte 
yakıt, araç ve 
sürücü yönetiminde 
ortak platform
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Akıllı ve güvenli 
sürüş; toplam filo 
performansını 
artırıyor, 
verimliliğiyle 
kazandırıyor.

Sürücü performansı, filo performansını doğrudan etkiler. 
İyi eğitilmiş ve teknoloji ile desteklenen sürücülerden oluşan 
bir ekip, firmanın ana faaliyetlerinin sürdürülmesinde 
kritik bir rol oynar. Araçların çalışanlara teslim edilmesi 
ile başlayan süreçte, Shell FiloPlatform’un filo yönetimini 
kolaylaştırıcı yaklaşımı, üst seviyede güvenli ve tasarruflu 
sürüş ile sürücülerin kendi işlerine odaklanmasına destek olur. 
Shell FiloPlatform, sürücülerin manevralarını ölçen gelişmiş 
yazılımlarla kaza riski oluşturan ve yakıt tüketimini artıran 
sürüş ihlallerini anında tespit ederek, zamanında ve doğru 
aksiyonların alınmasına yardımcı olur. Sürüş alışkanlıklarını 
değiştirerek güvenli ve verimli seyahat kültürü oluşturur.
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İşlem, araç ve 
sürücü verileri 
sunucularda 
toplanır.

Bu veriler işlenir 
ve yorumlanabilir 
analize 
dönüştürülür.

Böylece anlamlı 
veriler elde edilip 
ilgili aksiyonlar 
alınabilir.

Shell TTS 
Shell Taşıt
Tanıma Sistemi ile 
yakıt verileri
entegre edilir.

Shell 
FiloPlatform 
Ekipmanı 
Araç takip cihazı, 
araç ve sürücü 
verilerini okur ve 
paylaşır.

Shell TTS 
Türkiye’nin ilk taşıt tanıma 
sistemi Shell TTS, ülke 
sınırları içinde firmaların 
akaryakıt alımları için 
hızlı, kolay ve güvenli bir 
filo yönetim sistemi sunar.

1 Kaynak: Ptolemus Consulting Group, Bağlantılı Filo Hizmetleri Küresel Araştırması 2018

Bir sürücünün sürüş 
alışkanlıkları, 
aşağıda belirtilen 
kalemleri doğrudan 
etkileyerek filoların 
toplam maliyetinin 
% 70-80’ini 
oluşturmaktadır1: 
 
 

σσ Güvenli sürüş kültürü
σσ Yakıt tüketimi
σσ Aracın bakım maliyeti
σσ Rota/güzergâh 
verimliliği

σσ Yasa ve mevzuatlara 
uyum zorunluluğu

σσ Araç kiralama/
sigorta-kasko giderleri
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Tasarruf
Akıllı ölçüm ve analiz yöntemleri ile tasarruf imkânı yaratan 
sistem

 σ  Yakıt alımları, bakım süreçleri, lastik değişimleri gibi verilerin entegrasyonu.

 σ  Farklı araç tipi, rota ve sürücü özelliklerine göre tasarruf imkânlarının ortaya 
çıkarılması.

 σ Araçların iyi kullanımına bağlı kiralama, sigorta ya da diğer masraf   
 kalemlerinin kontrolü.

Verimlilik
Doğru planlama ve etkin filo yönetimi için araç takip hizmeti

 σ  Lokasyon ve zaman bazlı analizlerin yapılması, araç kilometresinin doğru 
takibi, mesai içi-dışı kullanım bilgisi.

 σ  Gelişmiş harita hizmetleri, bölge içi-dışı tanımlamaları, anlık uyarı sistemleri.

 σ Araçların sürücülere atanması ile başlayan sürecin uçtan uca yönetim   
 kolaylığı.

 σ Kiralık/öz mal tüm araçların maliyet yönetiminde doğru ve net kayıtlarının  
 tutulması.

Emniyet
Sürücü performansının değerlendirilmesi ile elde edilen 
düşük kaza riski

 σ  Sürüş ihlallerinin anlık ve sürekli ölçümlenmesi ile emniyetli sürüş için 
sürücüleri değerlendirme.

 σ  Basit puanlama ve sıralama yöntemi ile sürücülerin gerek bireysel 
gerekse toplu gelişim alanlarını belirleme.

Shell 
FiloPlatform’un 
Faydaları

9Shell Filo Çözümleri8 Shell Filoplatform



Filo yönetiminde araçlarınızın maksimum 
kontrolünü sağlayın!
 
Filonuzu her an takip edin 

 σ Filonuzu sadece ofisinizdeki bilgisayarınızdan  
 değil, internet bağlantısı olan tüm tablet ve cep 
 telefonları üzerinden rahatlıkla takip edebilir ve  
 yönetebilirsiniz!

 σ Sisteme tanımlı araçları harita üzerinde canlı  
 olarak 7 gün 24 saat görüntüleyebilir, son konum  
 verilerini, hız bilgilerini tespit edebilirsiniz. Shell  
 FiloPlatform sayesinde araçlarınızın çalınması  
 veya kaybolması durumlarında araçlarınızı  
 kolayca bulabilirsiniz. 
 
 

Filonuzdan aldığınız 
verimi artırın 

 σ İşe başlama ve bitirme zamanlarını 
 raporlayabilir ve iş akışını istediğiniz gibi 
 düzenleyebilirsiniz. İş dışı kullanım tespit 
 ederseniz, aracınızın çalışmasını uzaktan 
 müdahale ile engelleyebilirsiniz.

 σ Özel olarak araçların bakım, servis, onarım 
 gibi faaliyetlerini de takip edebilirsiniz. Böylece 
 siz de filonuzun ömrünü uzatarak bakım ve 
 kullanım maliyetlerinde ekstra tasarruf   
 sağlayabilirsiniz!

Akıllı ve emniyetli sürüş dönemi ile filonuzu 
geleceğe taşıyın!
 
Filonuz için riskler azalıyor 
kazanç çoğalıyor 

 σ Yüksek yakıt tasarrufu

 σ Kaza oranlarında ve giderlerinde azalma

 σ Bakım masraflarında iyileşme

 σ Sürücü davranışlarında gelişme 
 
 

Her km'de detaylı analiz 
 
Sürüş profilleri, manevra tipleri, hızlanma/
yavaşlama, şerit değiştirme, yol tutuşu, viraj alma, 
hızlı kullanma gibi sürüş aksiyonlarını analiz ederek 
özelleştirilmiş iyileştirme raporlarını paylaşır. 
Özellikle sürücülerin manevralarını ölçen gelişmiş 
yazılımlar ile kaza riski oluşturan ve yakıt tüketimini 
artıran sürüş ihlallerini anında tespit ederek 
zamanında ve doğru aksiyonların alınmasına 
yardımcı olur. Sürüş alışkanlıklarını değiştirerek 
güvenli ve verimli seyahat kültürü oluşturur.

Shell 
FiloPlatform Shell 

FiloPlatform
Premium
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Driver Performance

Sürücü Performansı
Aşırı hız yapma, hızlanma, rölantide çalışma süresi ve frenleme ihlallerinin risk seviyelerine göre 
analizi ile birlikte her bir sürücünün sürüş performansının puanlanması.

Ürün Özellikleri

Live map

Canlı Harita
Uydudan harita görüntüleme, Google sokak görünümü ve anlık trafik bilgileri ile tüm 
araçların bulundukları yeri ve hareketlerini canlı olarak takip edebilme.

Akıllı Uyarı ve Alarm Kurulumu
Bölge tanımlamaları ve kontak çalıştırma alarm kurulumları ile araçları lokasyon ve 
zaman tercihlerine göre takip.

Journey History

Yolculuk Geçmişi
Seyahatlerin tarihi, saati, başlangıç ve bitiş yerleri, sürüş süresi ve seyahat edilen 
mesafe bilgileri ile tüm yolculukları gözden geçirme.

Shell FiloPlatform

Shell FiloPlatform
Premium
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Shell 
FiloPlatform’un 
Filonuza 
Faydaları Shell, Sanofi 

Türkiye’nin 
çözüm ortağıdır.

İlaç şirketi 
Sanofi, sürücü 
davranışlarını 
izlemek ve 
iyileştirmek için 
yaklaşık bine 
yakın aracına 
Shell FiloPlatform 
Premium’u 
entegre ederek 
önemli sonuçlar 
elde etmiştir.

Kaynak: Gartner, Ulaşım Mobilite Teknolojisi için Piyasa Kılavuzu, 2018

Yakıt Tasarrufu Karbon 
Ayak İzi

%20 %15

Verimlilik

Sürüş Saatleri Rölanti Süresi

%20 %20

Tasarruf

Ani Fren Trafik Cezası İş Güvenliği 
Kurallarına 
Uygunluk

%75 %20 %20

Emniyet

%27
Kazaların 
azalması

%4.4
Yakıt tasarrufu
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Online Portal 

App 

Privacy 

Device Management

User Preferences 

Filonuzu doğru verilerle 
ve çözümleri tek bir çatı 
altında sunan kolay bir 
sistemle yönetebilirsiniz.

Online Portal 
Kullanıcı dostu online portalımız; filonuzun 
gerçek zamanlı ve tarihsel sıralamalı 
faaliyetlerini eksiksiz görebilmeniz için 
verilerinize 7/24 erişmenizi sağlar.

Mobil 
Mobilden filo verilerine erişim sağlar ve 
sürücüleri arama veya SMS gönderme 
seçeneklerini içerir.

Gizlilik 
İhtiyaç duyulduğunda araçlara gizlilik 
ayarlarının uygulanmasına izin verir.

Cihaz Yönetimi
Sürücü isimleri, irtibat detayları, araç 
bilgileri dahil olmak üzere cihazda saklanan 
bilgileri düzenlemenizi sağlar.

Kullanıcı Tercihi
Kilometre arasında geçiş yapmanızı ve yerel 
zaman bölgelerini ayarlamanızı sağlar.

Sizin için faydalı 
olan paketi seçin.
Detaylı ürün özelliklerini, ürün özellikleri sayfasından 
inceleyip, işletmeniz ve bütçeniz için en faydalı olan 
paketi seçin, fırsatlardan yararlanın.

Esnek ve Rekabetçi 
Sözleşmeler
Esnek sözleşmeler sunulur ve 
tarifeler endüstri ölçeğinde 
rekabetçi olacak şekilde 
belirlenmiştir.

Kolay Kullanım 
Shell FiloPlatform’u kullanmak 
güvenli ve kolaydır. 
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Yasal Feragatname

Bu broşürde yer alan tüm içerik yalnızca bilgi amaçlı olup, (i) kendi faaliyetlerinizi gerçekleştirirken bu 
belge içinde yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir; (ii) bu belgeyi düzenleyen Shell şirketi veya burada 
kullanılan bilgilerin veya verilerin sağlanmasıyla ilişkili herhangi bir başka kişi veya şirket söz konusu 
içeriğin doğruluğundan, eksiksizliğinden, verilen herhangi bir tavsiyeden veya öneriden ya da bu 
belgedeki herhangi bir ihmalden; Shell şirketinin ya da bu belge içideki herhangi bir başka kişi veya 
şirketin belirtip derlediği bilginin makul özen gösterilmemiş olmasından ötürü doğrudan veya dolaylı 
olarak bu belgenin herhangi bir kişi tarafından kullanılmasından doğan herhangi bir sonuçtan sorumlu 
değildir.

Hemen başlayın.
Shell FiloPlatform veya Shell Filo Çözümleri’nin sunduğu mevcut 
pek çok çözümle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, lütfen Shell Satış 
Müdürünüz ile iletişime geçiniz veya shell.com.tr/filocozumleri 
sayfasını ziyaret ediniz.

Shell Filo Çözümleri olarak, sürekli olarak gelişen dünyada 
hedeflerinize ulaşmanıza yardım etmek için buradayız. 
Amacınız filo araçlarınızın güvenliğini artırmak, verimliliği en 
üst seviyeye çıkartmak, tasarruf fırsatını yakalamak veya filonuz 
için sürdürülebilir çözümler bulmak olabilir. Amacınız ne olursa 
olsun, Shell Filo Çözümleri amacınıza ulaşmanıza yardım etmek 
için her zaman daha yeni ve daha iyi yöntemler bulmaktadır.


