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Araçlarımızı izlemede yeni bir pencere... 

http://aractakip.satko.com.tr adresine girerek firmamız tarafından size bildirilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme 

giriş yapabilirsiniz. 

İstenilen verilere ulaşmada sağladığı kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan  aractakip.satko.com.tr sistemi; Destek 

İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Fatura İşlemleri, Harita, Araç İşlemleri, Raporlar (Araç raporları, Pozisyon raporları, Sensör 

Raporları, Özel Yer Raporları) ana başlıklarında toplanan program modüllerini içermektedir. Sağ taraftaki Hoşgeldiniz 

ekranının Modem türleri kısmında cihazlarınızın türlerini ve  yıllara göre almış olduğunuz cihaz sayısını, hemen altındaki 

pasta dilimli Araçların Kontak Durumu başlıklı raporda ise o an sisteminizde bulunan cihazlarınızın kaç tanesinin kontağı 

açık kaç tanesinin kontağı kapalı sorusuna cevap bulabilirsiniz. Yine giriş sayfamızda SATKO’dan haberleri ve hemen 

altında modem ve aktif gün sayısı bilgilerini görebileceğiniz grafikler bulunmaktadır. 

 

Aractakip.satko.com.tr kullanıcı girişi yapıldıktan sonraki ana sayfa görünümü 
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Program Modülleri: 

1.Destek İşlemleri 

 

1.1.Aktivite Girişi  :  Bu menüyü seçtiğinizde sayfanın sağ tarafına firmanızla ilgili daha önceden açılmış olan 

destek kayıtları karşınıza gelecektir. Her bir aktivitenin yanında bulunan artı tuşuna bastığınızda destek kaydının 

ayrıntılarını görebilirsiniz. Ayrıca Ekle butonuna basarak ilgili bölüm ve aktivite seçilerek yeni bir destek kaydı 

oluşturabilirsiniz. Kaydet butonu seçildikten sonra açmış olduğunuz yeni destek kaydı mail olarak ilgili kişilere 

gönderilecektir. 

 

Destek kaydı listesi 

 

Yeni aktivite ekleme 



                                                                              aractakip.satko.com.tr kullanım kılavuzu 

 

©2009 Satko Teknoloji A.Ş. – Bu belgedeki bilgilerin tüm hakları SATKO’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz. 
 

İSTANBUL Büyükdere Caddesi No:121 Ercan Han 1.Blok Kat:5 34394 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: (0212) 355 17 70  
Faks: (0212) 216 39 39 e-posta: destek@satko.com.tr  

                                                                            4 

2.Kullanıcı işlemleri 

2.1.Parametreler  :  Parametreler seçeneği ile araçlarınızdan alınacak raporlarda kullanılacak parametre bilgileri 

ayarlanabilmektedir.  Örneğin Rölanti raporlarında Rölanti AzamiHız’ının kaç km. ve Bekleme Süresinin kaç dk. 

olduğu bilgilerini bu pencereden ayarlayabilirsiniz. 

 

 
Parametreler ekranı 

3.Fatura işlemleri 

3.1.Fatura Listesi  :  Firmaya ait Satko tarafından kesilen fatura listesini ve statüsünü gösteren kısımdır.  

 
Fatura Listesi ekranı 
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4.Harita 

4.1.Harita Görünümü :  Harita türü seçeneğinden istenilen harita türü seçildikten sonra  ekranın sağ 

tarafındaki Görünümü Özelleştir menüsü kullanılarak tüm araçların son konumları ya da bir aracın girilen 

tarihler arasındaki konumları harita üzerinde takip edilebilir. Araç Listesinde takip edilmek istenen araçların 

plakasının solundaki kutucuğuna tıklayarak harita üzerinde görüntülenmesi sağlanabilir. Ayrıca otomatik 

güncelle seçeneği ile araçtan gelecek yeni pozisyon sinyallerinin harita üzerine yansıması sağlanabilmektedir. 

Harita üzerinde görünen araçların ikonlarının yeşil olması son gelen pozisyonda kontağının açık olduğu, kırmızı 

olması ise kontağının kapalı olduğu anlamlarına gelmektedir. Araç ikonları son gelen iki pozisyona göre yönlü 

okla gözükmektedir.  

 

Harita Görünümü penceresi 

Harita penceresinin sağ’ındaki Görünümü Özelleştir kısmının Konum listesi sekmesinde seçilen aracın eskiye 

dönük verilerinin harita üzerinde gösterimi sağlabilmektedir. 

 

Harita’da geçmiş konumların izlenmesi 
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Harita üzerinde farenin sağ tuşuna tıklandığında açılan menüde seçilen noktaya bölge ve sokak seviyesinde 

odaklanma yapılabilir. 

 

Harita  sağ tuş menüsü 

Harita üzerinde hızlıca daha önce tanımlamış olunan lokasyona odaklanmak için Tanımlı Lokasyonlar butonu 

kullanılabilir. Tanımlı Lokasyon ekleyebilmek için harita üzerinde sağ tuşa basıldığında gelen menüden Seçilen 

noktada lokasyon tanımla seçeneği seçilmelidir.  

 

Tanımlı Lokasyon Ekle 

Tanımlanan lokasyonun Tanımlı Lokasyonlar butonu seçildiğinde gözükmesi için Harita Görünüm penceresinin 

kapatılıp açılması gerekmektedir. Harita üzerinde sağ tuşa tıklandığında Haritayı tanımlı lokasyona odakla 

seçeneği ile Standart olarak gelen ve sonradan oluşturulan lokasyonlara odanlanma sağlanabilir.  

Araç listesi kısmından izlenmek istenen araçlar seçildiğinde araçlar harita üzerinde sadece plakası ile 

görüntülenmektedir. Harita üzerindeki  araç ikonlarının hangi araç bilgileri ile gözükebileceği harita üzerinde 

sağ tuşa basıldığında gelen menüden Görüntülenecek araç bilgileri kısmında seçilebilmektedir. Araç bilgileri 

seçildikten sonra Değişiklikleri Kaydet seçeneği seçilerek, Harita görünümü penceresi kapatılıp yeniden 

açılması gerekmektedir. 
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Görüntülenecek araç bilgileri 

Seçilen noktada özel yer tanımla seçeneğiyle; Önemli noktalar özel yer olarak tanımlanarak bu bölgelere giriş 

ve çıkışlar eğer tanımlanırsa o bölgelerde belirtilen zamandan fazla kalma durumlarında alarmlar mail olarak 

alınabilmektedir.  

 

Özel Yer Ekleme penceresi 

Özel yerler tanımlandıktan sonra program modülleri kısmından özel yer tanımlarına girerek oluşturulan özel 

yerlerde alarm oluşturması istenen araçlar ve bu araçların oluşturacağı alarmları alması istenen kullanıcılar 

tanımlanmalıdır.  

Harita üzerinde sağ tuş menüsündeki Özel yerler seçeneğinden ise Bp, Shell ve otellerin ya da kullanıcı 

tarafından sonradan tanımlanmış özel yerler harita üzerinde gösterilebilmektedir. 
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Özel Yerler menü görüntüsü 

 

Rota İşlemleri seçeneği ile harita üzerinde belirlenen duraklar kullanılarak en kısa rota hesabı yapılarak yolun 

mesafe olarak ve ortalama hızla gidilmesi halinde zaman olarak ne kadar süreceği ve geçilecek lokasyon 

bilgileri elde edilebilmektedir.  

 

 
Rota İşlemleri menüsü 
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4.2.İzleme Ekranı :  İzleme ekranı seçeneği ile sınırsız sayıda yeni harita görünüm pencereleri açılarak farklı 

araçlar ve araç grupları farklı pencerelerde güncel olarak takip edilebilmektedir. 

 

 

İzleme ekranları 

5.Araç İşlemleri 

5.1.Araç Grup Tanımları  :  Araç listesinde bulunan araçları belli gruplara ayırmak ve herhangi bir menüdeki 

sorgu ekranlarında bu araç grupları ile daha hızlı işlem yapmak için araç grupları Tanımlabilir, Değiştirilebilir, 

Silinebilir ya da Araç atamaları değiştirilebilir.  

 
Araç Grup Tanımları ekranı 

Ekle seçeneği ile oluşturulmak istenilen grubun adı belirlenmektedir.  

 
Araç Grubu Ekle penceresi 
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Gruba ait araçları belirlemek için grup eklendikten sonra araç grup atamaları seçeneği ile gruba ait araçlar 

seçilmelidir. Araç grup atmaları butonuna basıldığında; Sol taraftaki araç listesinden gruba eklenmek istenen 

araçlar ilgili yön tuşları ile sağ taraftaki listeye eklenmelidir. 

 

 
Araç Grup Atamaları 

 

5.2.Özel Yer Tanımları :  Harita üzerinde sağ tuşla tıklanan noktada veya aracın plakası üzerine sağ tuş 

yapıldığında “aracın bulunduğu lokasyonda özel yer tanımla” seçenekleri ile oluşturduğumuz özel yerleri 

tekrar düzenlemek, araç ve kullanıcı atayabilmek için bu menü kullanılmaktadır. 

 

 
Özel Yer Tanımları ekranı 
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Bu menü seçildiğinde oluşturulmuş özel yerler listelenmektedir. Seçilen özel yer silinebilir, değişiklik 

yapılabilir, yenisi eklenebilir. Araç atamaları butonu ile oluşturulan özel yer ile ilgili alarm vermesi istenen araç 

veya araçlar seçilebilmektedir.  

 

 
Özel yerler - Araç Atamaları penceresi 

Kullanıcı atamaları butonu ile araçlar tarafından oluşturulacak alarm mesajlarını alacak kullanıcıların 

belirlenmesi sağlanabilmektedir. 

 

 
Özel yerler – Kullanıcı Atamaları penceresi 
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5.3.Mesaj Gönder :  Sol taraftaki araç listesinden mesaj göndermek istenilen araç veya araçların solundaki 

kutular işaretlenir. Mesaj içeriği kısmına gönderilmek istenen mesaj içeriği yazılmalıdır. Mesaj önceliği 

kısmından mesaj gönderildiği anda aracın kontak bilgisi açık ise normal kontak kapalı ise uykulu seçilmelidir. 

Ayrıca isteğe bağlı olarak okundu konfirmesi istenebilmektedir. Araç listesinde yeşil gözüken araçların kontağı 

açık, Siyah gözüken araçların kontağı ise kapalı durumda olduğunu ifade etmektedir. 

 

 
Mesaj Gönderme penceresi 

 

5.4.Anlık Konum İsteme :  Bu seçenek ile  MCT’den konum bilgisi istenebilmektedir. Soldaki araç listesinden 

ilgili araç veya araçları seçip anlık konum iste butonu ile işlem gerçekleştirilebilir. 

 
Anlık Konum İsteme penceresi 
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6.Raporlar 

6.1.Araç Raporları :   

6.1.1.Araç Listesi :  Bu menü  seçildiğinde Veri Yükle butonuna basılarak rapor alınabilmektedir. Bu 

raporla sistemde tanımlı olan araçların listesi, Plaka bilgisi, Modem No, son konum bilgileri, kontak 

durumları, hızları, Odometre gibi veriler raporlanabilmektedir. Bu rapor Excel butonu yardımı ile Excel’e 

aktarılabilmektedir. Ayrıca seçilen araç Harita Üzerinde Görüntüle butonu ile harita üzerinde 

görüntülenebilmektedir. 

 
Araç Listesi Ekranı 

 

6.1.2.Yapılan Kilometre Raporu :  Sistemde bulunan araçların belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri 

aralığında yapmış oldukları km bilgisi bu rapor sayesinde alınabilmektedir. Sol taraftaki listede hangi 

aracın kaç km yol yaptığı bilgisi görülebilmektedir. Bu veriler sağ tarafta grafik olarak gösterilmektedir. 

 

 

Yapılan Kilometre Raporu 
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6.1.3.Kilometre Raporu (Detay) : Araçların yaptıkları kilometreleri mesai içi ve dışı olarak ayırabildiğimiz 

bu rapor ayrıca mesai saatlerini ayarlayabilme olanağı da sunmaktadır. Raporu çalıştırabilmek için 

Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçtikten sonra Veri Yükle butonuna basılmalıdır. 

 

 
Kilometre Raporu (Detay) 

 

6.1.4.Günsonu Özet Raporu : Bu raporda araçlara air son durum bilgilerini alabildiğimiz gibi ayrıca 

belirtilen tarihte araçların ilk olarak hangi zamanda kontak açtığı, en son ne zaman kontak kapadığı, bu 

iki veri arasında geçen sürede kontağın ne kadar açık, ne kadar kapalı kaldığı, yine ilk kontak açılış ve 

kapanış tarihleri arasındaki en yüksek ve en düşük hız verileri alınabilmektedir. Ayrıca Toplam Mesafe 

bilgisi seçilmiş olan tarihte araçtan gelen odometre bilgisine göre hesaplanmış km değeri 

alınabilmektedir. 

 
Günsonu Özet Raporu 



                                                                              aractakip.satko.com.tr kullanım kılavuzu 

 

©2009 Satko Teknoloji A.Ş. – Bu belgedeki bilgilerin tüm hakları SATKO’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz. 
 

İSTANBUL Büyükdere Caddesi No:121 Ercan Han 1.Blok Kat:5 34394 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: (0212) 355 17 70  
Faks: (0212) 216 39 39 e-posta: destek@satko.com.tr  

                                                                            15 

Bu raporun Hız/Zaman Çizelgesi sekmesinde aracın hangi saatler aralığında hangi hıza çıktığı grafik 

raporu olarak alınabilmektedir.  

 

Günsonu Özet Raporu – Hız/Zaman Çizelgesi 

 

6.1.5.Hız Aşımı Raporu : Plaka seçeneğinden Tümü ya da tek araç seçilerek, aracın belirlenen azami 

hızdan fazla olan hız aşımları listelenmektedir. Varsayılan olarak 120 km gelen azami hız seçeneği 

değiştirilebilmektedir. Plaka kısmından Tümü seçilerek hangi aracın kaç kez hız aşımı yaptığı bilgisi Veri 

Yükle butonuna basılarak alınabilmektedir. Rapor hazırlandıktan sonra her bir aracın kaç kez hız aşımı 

yaptığı bilgisi parantez içinde raporlanmaktadır. Araç plakasının solundaki + ya basarak hız aşımlarının ne 

zaman nerede yapıldığı bilgileri görülebilmektedir. Ayrıca hız aşımı lokasyonu üzerinde sağ tuş ile veya 

lokasyonu seçip harita üzerinde görüntüle seçeneği ile aracın hız aşımını hangi noktada yaptığı harita 

üzerinde görüntülenebilmektedir. 

 
Hız Aşımı Raporu 
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6.1.6.Kontak Raporu (Gün Sonu) : Bu rapor sayesinde tüm araçların seçilen gün ile ilgili olarak ilk kontak 

açtıkları ve son kontak kapattıkları noktaları saat ve lokasyon olarak görebilmeniz mümkündür. Ayrıca 

aracı seçip harita üzerinde görüntüle seçeneği ile ilk kontak açılış ve son kontak kapanış noktalarını harita 

üzerinde görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
Kontak Raporu (Gün sonu) 

6.2.Pozisyon Raporları :   

6.2.1.Konum Listesi :  Plakası seçilen aracın son 500 konumunu geriye dönük listelediğimiz bu raporda 

eskiye dönük olarak aracın hangi lokasyondan hangi hız ile geçtiğinin görülebilmesi mümkündür. Mesafe 

kolonunda konumlar arasındaki  mesafeyi kümülatif olarak km. cinsinden göstermektedir.   

 

Konum Listesi 
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6.2.2.Konum Vermeyen Araçlar  :  Belirlenen referans tarihinden sonra konum vermemiş araçlar listesini 

görebilmek için Veri Yükle butonuna basılmalıdır.  

 
Konum Vermeyen Araçlar Raporu 

6.2.3.Araç Duraklama Raporu  :  Seçilen araç için belirlenen tarihler arasında aracın kontağının kapalı 

kaldığı konum listesi ve bu konumlarda kontağı kapalı olarak beklediği süreler raporlanabilmektedir. 

 
Araç Duraklama Raporu 
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6.3.Sensör Raporları :   

6.3.1.Rölanti Raporu :  Eğer araç sensör bilgilerinin alınabilmesi için gerekli olan donanıma sahip ise 

rölanti bilgilerine bu menüden ulaşılabilmektedir. Araçların motoru çalışır vaziyette hangi lokasyonlarda 

ne kadar süre ile beklediği bilgisine ulaşmak mümkündür. Ayrıca kontak açıldığı andan, hareket edene 

kadar geçen süre : başlangıç rölantisi ; Son kontak kapanmasından, Önceki bekleme süresi : Duraklama 

Rölantisi ve bu iki rölanti dışında kalan hareket halindeki rölanti : Hareketli Rölanti bilgilerine ulaşmak 

mümkündür. 

 
Rölanti Raporu 

6.3.2.Detaylı Rölanti Raporu :  Rölanti Raporu ile alınan raporun detaylarının alınabildiği rapordur. 

 
Detaylı Rölanti Raporu 
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6.3.3.Sensör Değerleri :  Sıcaklık, Panik Buton, Treyler Kapısı, Rpm, Odometre, Rölanti vb. gibi sensör 

bilgilerinin takip edilebildiği rapordur.  

 
Sensör Değerleri Raporu 

6.4.Özel Yer Raporları :   

6.4.1.Özel Yer Raporu :  Verilen belli bir tarih aralığında ya da anlık olarak Özel yer başlıkları altında 

araçların özel bölgelere giriş çıkış zamanları ve bekleme süreleri listelenir. 

 
Özel Yer Raporu 
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6.4.2.Özel Bölge Aktivite Raporu :  Seçilen aracın belirtilen tarih aralığında atandığı özel yerlere giriş çıkış 

zamanları, belirtilen özel yere girdiği anki  odometre bilgisi, bir sonraki özel yere  ulaşana kadar yaptığı 

km. ve bir sonraki özel yere ulaşana kadar yolda geçen zaman bilgileri ile birlikte özel yerlerde bekleme 

süreleri gibi bilgiler bu raporla alınabilmektedir.  

 
Özel Bölge Aktivite Raporu 

 

6.5.Mesaj Raporları :   

6.5.1.Mesaj Listesi  :  Bu menü ile araca gönderilen veya araçtan gelen mesajlar listelenebilmektedir. Her 

bir mesajın başındaki + ları açarak mesajların içeriğine ulaşılabilmektedir. 

 
Mesaj Listesi Raporu 

 


