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Routewix Hakkında

Routewix servis kullanan firmalar ve öğrenci servislerinin güzergah optimizasyonu ve 
yönetimi için geliştirilmiş tamamı Harita ve Rotalama bazlı bir servis yönetim platformudur. 
Servis maliyetlerini düşürebileceğiniz gibi, en kısa süre, en az km ve en az araçla 
servislerinizi oluşturabilir ya da düzenleyebilirsiniz. 
Online hakkediş, kartlı yada kamera kontrollü servis aktivite, sabah akşam güzergahları, 
sabit yada değişken vardiya yönetimi, mobil uygulamalar, izin, mesai ve tüm servis 
bileşenlerini kapsayan mödüler yapıda tasarlanmış bir uygulamadır.
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Toplu Rotalama
Seçili bölgenin sizin belirleyeceğiniz 

parametrelerle Rotalama ve sonuçları görme 
imkanı.

2
Sabit Vardiya

Güzergahlarınızı sabah ve akşam olarak 
yönetebilirsiniz.

3
Dinamik Vardiya

Vardiyalarınızı sabit ve dinamik olarak 
yönetebilir, değişiklikleri anında güzergahlara 

yansıtabilirsiniz

4
Fazla Mesai

Mesai listesine göre ihtiyaç duyulan araç sayısı 
sistem tarafından belirttiğiniz parametrelere 

göre otomatik hesaplanır.

5
Yürüme & Durak Yönetimi
Güzergahlarınızı belirleyeceğiniz yürüme 
mesafesine göre Rotalama yada yoğunluğunuza 
göre en uygun durak önerimli Rotalama imkanı

6
Kart okuma & Aktivite Yönetimi 
Kart okuma, kamera yüz tanıma, QR Code gibi 
çok farklı yöntemler kullanarak servis aktivitenizi 
günlük olarak takip edebilirsiniz

7
Araç GPS Entegrasyonu
Araçlarınızdaki gps cihazlarıyla 
entegrasyon yapabilir, rota uyumunu 
takip edebilirsiniz

8

Araç Hakkediş & Mutabakat
Fiyatlarınızı sisteme girerek online 
hakkediş ve mutabakat 
oluşturabilirsiniz



Genel Parametreler

Tanımlamalar
• Birden çok kullanıcı tanımlama
• Kullanıcı yetkilendirme
• Şoför & araç tanımlamalar
• Şubeler
• Planlamalar

İletişim Fonksiyonları
• Otomatik raporlamalar
• Mail & sms bildirimleri
• Notification (Dururular)

Dokümantasyon
• Şoför ve araç dokümanlarının sisteme 

eklenmesi
• Araç için önemli takip tarihlerinin bildirimi 

(Muayene, kasko, Egzoz Muayene tarihleri)
• Şikayet belge
• Her türlü belgenin sınıflandırılarak sisteme 

eklenmesi

Mobil Personel Uygulaması
• Servisim nerede?
• İzin bildirimi
• Misafir servis bildirimi
• Mesai bildirimi
• Bildirimler (Notification)
• Aktif servis listesi
• Şikayet bildirimi
• Fotoğraf ekleme
• Şifre yönetimi

Mobil Şoför Uygulaması
• Servisim listesi
• İzinleri görme
• Navigasyon
• Bildirimler (Notification)
• Kart okutma entegrasyonu
• Check-in
• Durak oluşturma (Tercihen)
• Fotoğraf ekleme
• Şifre yönetimi

Raporlar
• Servis kullanım raporu
• Günlük hakkediş raporu
• Günlük güzergah raporu
• Günlük vardiya kullanım raporu
• Günlük mesai raporu
• İzinler
• Misafir servis
• Şikayetler
• Araç bazlı servis kullanım raporu
• Personel bazlı servis kullanım raporu
• Planlama karşılaştırma
• Aylık servis kullanımı
• Aylık hakkediş raporu
• Ve birçok oluşturabilen raporlar



Ekranlar

Kullanıcı dostu ekranlardan oluşan Routewix, tek ekran üzerinden birçok farklı özelliği 
yönetir ve bu sayede çok hızlı ve kolayca kullanım esnekliği sağlar.



Mevcut Servis karşılaştırma

Routewix, barındırdığı Rotalama algoritması ile

mevcut güzergahları sisteme Excel ile oluşturarak

mevcut parametrelerle raporlama yapar. Bu şekilde

mevcut güzergahın süresini, kapasitesini ve km

detayları görülebilir. Aynı parametreler baz alınarak

Routewix, Rotalama yapar ve karşılaştırma ekranında

farklılıklar görülebilir.

Minimum %15 güzergah iyileştirmeleri sağlanır.

Dağınık olan güzergahları zaman aşımı yapılmaksızın

düzenler ve böylece maliyetleri düşürülür.



Yönetim Ekranı

Excel ile hızlı Personel 
Oluşturma

Rotalama Esnek Rotalama Yönetim

Sistemden alabileceğiniz sablon 
örneği ile tüm personel listesinin 
tek seferde sisteme yüklenmesi.

Harita üzerindeki çizim araçları ile 
seçilen bölgeler için kapasite, servis 

zaman süresi, yürüme yolu gibi 
parametreler girilerek trafik zamanlı 

güzergahlar oluşturulur.

Çizim araçları ile oluşan rotaları 
sürükle bırak yöntemi ile esnek bir 

şekilde güzergah değişiklikleri 
yapılabilir, 

Tüm bileşenlerle entegre çalışan 
sistem esnek ve verimli bir yönetim 

imkanı kazandırır.



Mesai Yönetimi

Hızlıca Mesai Listesi 
Oluşturma

Rotalama Bildirim Servisler

Excel yada web service üzerinden 
listeler oluşur

Oluşan listeler belirlenecek 
parametrelerle ( kapasite, zaman, 

yürüme yolu vb.) ihtiyaç duyulan araç 
sayısı sistem tarafından belirlenir.

Oluşturulan mesai güzergahları ilgili 
personele sms, notification yada 

mail ili otomatik bildirilir.

Şoförlere sms, notification yada mail ili 
otomatik bildirim yapılır.



Durak Yönetimi

Otomatik Durak 
Belirleme

Manuel Durak 
Oluşturma

Personel Durak İlişkisi Rotalama

Rota durak algoritması, 
belirlediğiniz kriterlerle en uygun 

durakları belirleyebilir

Harita üzerinde durak tanımlamaları 
hızlı bir şekilde yapılabilir.  Ayrıca mobil 

platformlar üzerinden de duraklar 
oluşturulabilir.

Harita üzerinden personel seçerek 
yada excel ile toplu bir şekilde 

duraklara personeller bağlanabilir.

Yolculuk süresi, kapasite, durak 
bekleme süreleri  tanımlanarak 
güzergah rotaları oluşturulabilir.



Araç & Personel Aktivite

Gps Personel Aktivite Aktivite Uyum

Hem araç takip cihazlarından hem 
de Routewix mobil uygulamadan 

gps verisi alınır

Kart okuma, kamera, Qr Code gibi 
bileşenlerden aktivite takip edilir

Aktiviteler, personel kullanım oranı 
ve yüzdesi olarak izlenir. Ayrıca araç 

doluluk oranları günlük olarak 
oluşturulur.

Rota ile oluşturulan güzergah ve 
zaman değerleri ile aracın gerçek 

km ve zaman değerleri günlük 
olarak otomatik kayıt edilir.  



Online Mutabakat & Hakkediş

Sözleşmeler
Gps ile Online 

Mutabakat
Aktivite Hakkediş

Şirketlerin satın alma politikasına 
göre fiyatlar siteme girilir

Şubelerin dağıtım/toplama servisleri 
için harita üzerinde aktivitelerin 

oluşacağı çaplar belirlenir. Gps verisi ile 
birlikte online yönetilir

Belirlenen parametreler içerisine 
giren araçların günlük 
mutabakatları oluşur.

Şirketlerin hakkediş prensipleri 
doğrultusunda hakkediş formları 

oluşturulabilir.



İnsan Kaynakları İşe Alım Mödülü

Adres İşleme En yakın güzergahlar Personel Oluşturma İdari İşlere Bildirim

Adresinizi yazarak, adresin 
haritadaki konumunu görebilirsiniz

Adresin en yakınındaki durakları 
görebilir Yürüme ve maliyetini 

karşılaştırabilirsiniz.

Potansiyel personel olarak işlenmiş 
adresi kayıt yapabilir

İdari işlem departmanına hızlıca 
sistem üzerinden bildirim 

yapabilirsiniz



Özet Yönetim Raporu

Birçok Rapor

Oluşan tüm verilerin özet ve linklere 
tıklanarak da detaylarına ulaşılabilir ve 

tek ekrandan tüm aktivitelerin 
raporlarına ulaşılabilir.



Kazanımlar

01
KARLILIK

Daha az km ve  araç 
ile daha az maliyet

02
VERİMLİLİK

Uçtan uca yönetim ile 
operasyon verimliliği

03
MEMNUNİYET

Daha mutlu 
personeller

Routewix servis maliyetinizi 
düşüreceği gibi size genel anlamda 

operasyon verimliliği katar.
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