
 

Okul Servis Araçlarınızın 

Optimizasyonunu yaparak 

Yönetebiliyorsunuz. 

 Nasıl mı? 
STEDUCO 

 

   Günlerdir komu oyunu meşgul eden Okul 

servislerinin Güvenirliliği konusunda neler 

yapılmalı, nasıl tedbirler alınmalı gibi konularda 

gerek okul yönetimleri gerekse servis şirketleri 

seminerler düzenleyerek çözüm bulmaya 

çalışıyorlar.  

   Her okul kendi belirledikleri yöntemler ile Okul 

servislerinin yönetilmesi konusun da çeşitli manuel 

tedbirler almaktadır.  
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   Bizler Danışmanlık firması olarak Çözüm 

ortağımız ile birlikte geliştirdiğimiz algoritmik alt 

yapısı ile oluşturulan yazılım ile Okul 

servislerinin  Yönetimini araçların daha optimum 

yönetilmesini sağlamak için program geliştirerek 

sizlere yardımcı olmayı amaçladık. 

   Programımızın 3 ayrı bacağı bulunmaktadır; 

Okul , Servis şirketi ve Veli ( öğrenci ) üçgeni. 

Algoritmik yazılım ne yapar; 

   1.Kesinlikle bir araç takip sistemi değildir. Ancak 

içinde takip de yapabilen modülü barındıran bir 

Organizasyon Yönetim sistemidir. 

   2. Okul yönetiminin çocukları araçlara 

yerleştirmede içinde bulunduğu algoritma ve 

dinamik yapıya göre trafik verileri km,zaman gibi 

parametreleri göz önünde bulundurarak çocukları 

otomatik olarak servis araçlarına yerleştirir ve 

dinamik rota Optimizasyonu yapar, 

   3. Bu Optimizasyon size , çocukların adil 

zamanlarda servise alınmasını sağlar, 
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   4. Bu optimizasyon servis şirketi araçlarına,  km, 

trafik ve zaman parametreleri ile hangi çocuğun 

hangi araca yerleştirileceğini otomatik yapacağı 

için boş araç bırakmayarak sizleri araçtan tasarruf 

sağlatır, 

   5. Program alt yapısında ki Algoritmik 

çözümlerle %5-25 arasında tasarruf sağlatır. 

   6. Ayrı tablet alımı yapmadan Rehber 

personelinin cep telefonlarına ücretsiz 

yükleyeceğimiz App ile Araç için de ki cocukların 

velilerini bilgilendirmeleri sağlanır ve bilgi anında 

ulaşır, 

   7. Veliler çocuklarının nezaman ineceklerinin 

bilgisini alabileceği gibi ( piayasada yer alan 

uygulamalar sadece sms bil gonderir ) veli 

uygulamasından aracın nerede olduğunu takip 

edebilecek ve böylelikle Çocuğunun güvenliğini 

gözlemleyerek içleri rahat edecek, 

   8. Veli uygulamamız ile çocuğun hastalanması 

veya ertesi gün okula gidememesi söz konusu 
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olduğun da kendisinde bulunan Veli uygulaması ile 

tek tuşla çocuğunun gelemeceğini bildirebilecek, 

   9. Cocukların gelemeceği bilgisi aninda Okuk 

yonetim ekrajina, sofor ugukama ekranina düşer, 

Bilgiyi alan Araç Rehber personeli araç 

applikasyonu ile sabah o kişiye uğramadan bir 

sonraki adrese yönlenebilecek ve gereksiz km 

yapmasının önune geçilmiş olunacaktır. 

   10. Yönetim sistemi piyasa da yeralan sadece 

“çocuğunuz indi- bindi” bilgisini gönderen basit 

mesajlaşma sitem olmayıp aynı zamanda veliler 

çocuklarının servisini online takip edebileceklerdir. 

Bunun için ne gprs ne de ayrı bir modüle ihtiyaç 

vardır. 

   11. Okul yönetim modülü ile tüm araçların 

evraksal bilgilerini girerek Milli Eğitim Bakanlığının 

30221 yönetmeliğine göre bildirilmesi istenen 

evrakları tutabilir, takip edebilir ve MEB’e bildirim 

de bulunabilir, 

   12. Araç , soför, rehber personelin alması 

gereken süreli evrakların zaman kontrollerini 
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yaparak zamanı geldiğinde uyarı sistemi ile Okul 

veya servis yöntemini uyararak tesbir almasını 

sağlar, Örneğin Ferdi kaza koltuk sigortası 

bittiğinde aracı trafikte dolaştırmamış olursunuz, 

   13. İçinde bulundurduğu istatistik veriler ile 

gelecek yılın projeksiyonunu yaparak yatırmlarınızı 

yönetebilirsiniz, 

   14. Çocuğun okul içinde günlük değişebilen ders 

ve/veya etüt , aktiviteler ile servis saatinin 

değişmesi gündeme geldiğin de hangi aracın çıkış 

saati değiştiğinde o araç içindeki çocukların 

velilierine online bilgi gitmesini sağlayarak velilin 

bilgilendirmesini hızlandırır ve Velilin çocuğunu 

merak etmesini ortadan kaldırmış aynı zamanda 

da velilerin kendi özel programını uptade etmesini 

sağlamış olmaktadır. 

   15. Okul Yönetimi servis araçlarının 

optimizasyonunu yaparken dinamik durumlarda 

programa manuel de müdahale edebilmektedirler. 

   16. Okul yönetimi servis şirketi ile gerek km 

gerekse araç sayısı bazına yapmış olduğu 
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anlaşmada hakediş hesaplayarak doğru ödemenin 

planını yapmaktadır. 

   Sonuç olarak; program sayesinde  

   1. servis araçları optimum yönetilmiş, 2.Elle 

harita üzerinden yapılan servis güzergah 

işaretlenmesi otomasyona dönmüş, 

   3. Hangi çocuğu hangi servise yerleştirme işlemi 

bu sayede otomatikleşimiş ve optimizasyon 

otomatik sağlanmış, 

   4. Veli indi -bindi bilgilendirmeleri yapılmış, 

   5. Velilerin araçları online izlemeleri sağlanmış, 

   6. Hakediş yapılmış 

   7. Komple bir yönetim sistemi ile %5-25 arasın 

da tasarruf sağlanmış olunacaktır. 
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