
Akıllı telefonların yaygınlaşması ve 

gelişen 3G—4G teknolojjleri ile günlük 

yaşantımızın her anında yer alan mobil 

yazılımlar her geçen gün iş dünyasına 

da entegre olmaktadır. 

Artan rekabet ile erişebilirlik ve erişilebil-

irlik çok büyük önem kazanmaktadır. 

Doğru veriye doğru zamanında en kısa 

sürede ulaşabilmek büyük rekabet 

avantajı sağlamaktadır. 

 

 

Information Technology Solutions 

Mobilite 

SAHA İŞGÜCÜ 

OTOMASYONU  

Dağıtık varlık yapısına sahip 

işletmelerde sahada arıza 

meydana gelmeden önce veya 

meydana gelen bir arızaya en 

kısa sürede en uygun ekiple 

müdahale edebilmek, müşteri 

memnuniyetini etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir.  

 

ATAMA YÖNETİMİ  

Personellerin ve ekiplerin 

yetkinlikleri ve yoğunlukları 

doğrultusunda uygun işe 

atanmasının sağlanmasıdır. 

Gantt Şeması üzerinde veya 

harita üzerinde yapılır. 

Personel kendisine atanan 

işleri mobil yazılım üzerinden 

takip eder. 

 

Mobi l Var lık  & 

Envanter  Yönet imi  

Saha personeli bir envanterin 

depodaki miktarını sahadan 

görebilir, yetkiler doğrultusunda 

malzeme talebi açabilir. Ayrıca 

bakım yapacağı ekipmanın 

tarihçesine ve prosedürlere 

barkod okutmak suretiyle 

erişebilir. 

 

CBS ve VARLIK 

YÖNETİMİ 

ENTEGRASYONU  

Mobil yazılımın CBS ve Varlık 

Yönetim Sistemi ile 

entegrasyonları kapsamlı bir 

saha operasyon yönetimi 

yetkinliği sağlamaktadır. 

AKILLI MOBI L ÇO ZÜ MLER 
EUTEK MOBİL VARLIK VE SAHA İŞGÜCÜ YÖNETİMİ 

Artan mobil yazılım & uygulama kullanımı 
doğrultusunda donanım tedarikçileri saha 
şartlarına dayanıklı (yüksek sıcaklık, nem, toz, 
düşme vs) endüstriyel cihaz üretimi konusunda 
sürekli yeni adımlar atmaktadırlar. 
 
Bugün Android işletim sistemli cihazların yanı sıra; 
barkod okuyuculu Windows 8 işletim sistemli 
Endüstriyel tabletten; Windows Mobile 6.5 işletim 
sistemli endüstriyel el terminalleri uygun 
maliyetlerde edinilebilmektedir. 

GELİŞEN ENDÜSTRİYEL MOBİL 

CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011
Mart

2012
Mart

2013
Mart

Yüzdesel Mobil Trafik Değişimi
Mart 2011 - Mart 2013

Web
Trafik
Uygulama
Trafik

Mobil Cihaz İstilası: 2020’de 

mobil cihaz sayısının insan 

sayısını geçmesi bekleniyor! 

Başarı = Mobil İş Gücü 

Mobil veri trafiği 2013 yılı itibariyle web veri trafiğin-

den yaklaşık olarak 5 kat fazla duruma gelmiştir ve 

bu trend her geçen gün artmaktadır. 

Doğru Mobil Çözümler ile doğru 

veri ve bilgiye; 

 

 Doğru zamanda 

 Doğru yerde 

 En kısa zamanda ulaşırsınız 



Coğrafi Bilgilerle Entegre Mobil Çözüm-

lerin Kullanımı İle: 

 Saha aktivitelerinin sıralanması ve planlanması ile 

varlıklarınızın devamlılığının sağlanması için ger-

ekli olan yedek parçaların doğru zamanda tedarik 

edilmesi 

 Varlıkların coğrafi olarak konumlarının ve ilişkili 

olduğu diğer varlıkların bilinmesi, optimum rota 

seçiminden uzun dönem bakım ve tamir ak-

tivitelerinin  daha iyi planlanmasını sağlayarak 

taktiksel ve stratejik karar almaya yardımcı olur. 

 CBS’ten sağlanan haritalar ve görseller acil du-

rumlar karşısında en iyi, en hızlı ve en etkili kararı 

almayı sağlar.  

 Harita yardımı ile bakım yapılacak varlığın lokasy-

onuna erişildiğinde barkod okutma yöntemi ile 

varlığın tüm geçmişine ve üzerinde yapılacak 

işlere mobil cihaz üzerinden erişimi sağlanır. 

Elektrik İletim & Dağıtım 

Atık Su Arıtma 

Telekom 

Elektrik Üretim 

Su Dağıtım 

AKILLI MOBI L ÇO ZÜ MLER 
EUTEK MOBİL VARLIK VE SAHA İŞGÜCÜ YÖNETİMİ 

Mobil yazılım kullanımı faydaları: 

 Çalışan verimliliğinin arttırılması 

 Saha operasyon & bakım ekibi için günlük kapa-

tılan iş emir sayısında artış 

 Anlık arızalara en kısa sürede çözüm 

 İş tekrarlarının kaldırılması ve hataların azaltılması 

 Anında ve güvenli veri aktarımı 

 Kolay kullanım, basitleştirilmiş kullanıcı dosltu 

ekranlar 

 Anlık stok bilgisine erişim 

 Vardiyaların yönetimi 

 İş emir formlarının kaldırılması 

EUTEK BİLİŞİM sunduğu Bilgi Teknolojileri 

odaklı İş Sistemleri Çözümleri ile 

müşterilerinin iş süreçlerini en kısa sürede en 

az maliyetli ve en kaliteli şekilde uygulamasını 

sağlamaktadır. 

 

 Sistem Analizi & Tasarımı 

 Kurulum 

 Uyarlama & Geliştirme 

 Entegrasyon 

 Eğitim & Destek 

 Danışmanlık Hizmetleri 
 
 

 IBM Maximo 

 Mobil Çözümler 
         -Depo Uygulamaları 
         -Saha İş Yönetimi 
         -Saha Varlık Yönetimi 

 Saha İşgücü 
Otomasyonu 

 Atama Yönetimi 

Üretim 


