
 

www.aractakipsistemleri.com 
                        

destek@aractakipsistemleri.com         0212 639 22 88 

 

 

 

ATC ARAÇ TAKİP  

MOBİL UYGULAMASI 

V1.0.0 

KULLANIM KILAVUZU  

 

2021 

  

https://www.aractakipsistemleri.com/
https://www.aractakipsistemleri.com/
mailto:destek@aractakipsistemleri.com
tel:02126392288
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aractakipsistemleri.atcaractakip
https://apps.apple.com/tr/app/atc-ara%C3%A7-takibi/id1575503111?l=tr


 

www.aractakipsistemleri.com 
                        

destek@aractakipsistemleri.com         0212 639 22 88 

 

KULLANICI GİRİŞ EKRANI 

 

Mobil uygulamayı telefonuna indirdikten sonra ATC kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş 

yapılacaktır. Giriş yapılan kullanıcı bilgilerini her seferinde tekrar girmesin diye “Beni 

hatırla” seçeneği eklenmiştir. “Beni hatırla” seçeneğinin aktif olması durumunda 

kullanıcı hesabından çıkış yapsa bile tekrar aynı bilgileri girmeden oturum açabilecek. 

 

ŞİFREMİ UNUTTUM EKRANI 

 

Şifresini unutan kullanıcılar için şifre yenileme ekranı kullanıcı girişi öncesinde 

ayarlanmıştır. Sistemde kayıtlı güvenlik e postasını ve yeni oluşturduğu şifreyi 2 kez 

girince otomatik olarak o kullanıcının şifresi güncellenecektir. 
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ANA HARİTA EKRANI 

 

 

Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Türkiye konumunu ortalayan harita gözükmektedir. 

Otomatik olarak araçlar haritada gruplanmakta ve örnek görselde ki 7 sayısına 

tıkladıkça araçlara yakınlaşmaktadır.  

Kullanım kolaylığı açısından yakınlaştır – uzaklaştır – sayfayı yenil butonları sağ üst 

konuma sabit şekilde bulunmaktadır. 

Ayarlar, raporlar ve diğer ek bilgiler için sol üstte sabit açılır menü eklenmiş ve aynı 

bölümün sağ tarafında geçmiş bildirimlerin (son 1 gün) verileri görüntülenecek şekilde 

ayarlanmıştır. 

Sol altta ise uydu-sokak haritası (görünüm) değiştirme butonları bulunmaktadır. 
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ARAÇ TASARIMI 

 

 

 

Park halinde ki araçlar kırmızı 

Hareket halindeki araçlar mavi 

Rölanti durumundaki araçlar sarı 

Sistemle bağlantısı kesilen araçlar gri 

Aracın rengi – modeli (motorsiklet – kamyon – traktör – araba) ne olursa olsun yön 

bilgisine göre görselin açısı değişmektedir. 

Her 20 saniyede bir yeni veriyi almasıyla aracın rengi ve konumu değişecektir.   
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Araca bir kere tıklamada temel bilgiler (plaka- son konum – canlı hız [km] bilgisi – tarih) 

gösterilmektedir. İkinci tıklamada açılacak küçük sayfa içerisinde detay bilgiler 

gösterilmektedir. 

 

   

Pencere içerisinde imei – durum ve ekstra butonlar “geçmiş izleme” “anlık konum iste” 

“aracı izle” gösterilmektedir. Hareket halindeki araçların nasıl bir yolda olduklarını 

görebilmek için “panorama” butonu da eklenmiştir. 
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Pencere içerisinden aracı izleye basınca diğer araçlardan bağımsız o aracın güncel 

konumu (her 20 saniyede bir güncellenerek) gösterilmekte ve konum değişimi takip 

edilebilmektedir. 

 

 

“Beni aracıma götür” butonuna tıklayınca telefonda varsayılan harita uygulamasında 

aracın son konumu gösterilmektedir. Kullanıcı isteğe bağlı buraya rota oluşturulabilir. 
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GEÇMİŞ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNTÜLEME 

    

Son 1 gün içerisinde oluşan bildirimler – raporlar burada görüntülenmektedir. Kullanıcı 

isterse bu bildirimleri silebilir. 

 

 

Seçili bildirimi sağa kaydırınca çıkan kırmızı renkli sil butonuna basınca o bildirim 

geçmiş bildirimler menüsünden silinecek. 
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Seçilen alarmın ya da bildirimin hangi bölgede gerçekleştiğini harita üzerinde görmek 

için bir kere tıklamak yeterli. Açılan küçük pencere içerisinde tek bir nokta var ve o 

işlemin gerçekleştiği yeri gösteriyor. 

 

SON KONUMLAR 

    

Kullanıcıdaki bütün araçların plaka tarih – konum verisi şekliyle tek bir sayfa içerisinde 

görüntüler. Tıklayınca bir etkileşim yapmaz, sadece gösterme amaçlıdır. 
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ARAÇ LİSTESİ 

 

Kullanıcıdaki bütün araçların görsel şekilde bilgilerini görüntülemesi yapılır. Seçilen 

araca tıklayınca bir önceki pencere aynı şekilde gösterilir. 

 

 

Kayıtlı araçlar üzerinde kelime bazlı arama yapılmaktadır. 
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GEÇMİŞ İZLEME 

Raporlar bölümünden veya haritada seçtiği araca tıklayıp geçmiş izleme bölümünden 

aracın belirli tarihler arasındaki hareketleri izlenebilir. 

 

 
Başlangıçta tablo şeklinde adım adım konum geçmişi gösterilir. Buradaki toplam km 

ve özet bilgiler (Özet rapora tıklayınca) gösterilmektedir. Aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Bu geçmiş izleme verileri harita üzerinde de gösterilmektedir. 
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Başlangıca geri dön, bir adım geri dön, devam et, duraklat, bir sonraki adıma git, son 

adıma git şekliyle kısayol tuşları bulunmaktadır. Sürekli yeni bir konum eklemesi 

yapılmaktadır. 

Geçmiş izleme haritasında kontak açma – kapama için ayrı bir görsel bulunmaktadır. 

Kontak açma kapama arası süresinde bilgiler gösterilmektedir. 

Geçmiş izleme tarih aralığında 3 gün sınırı koyulmuştur. Başlangıç ve bitiş tarihi arası 

3 günden fazla olunca gösterim yapılamamaktadır. 

 

 

 

Harita üzerindeki animasyon değişiminde aracın o an ki haline göre renk ve yön 

değişimi de güncellenmektedir. 
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Geçmiş izleme haritasında isteğe bağlı sokak-uydu harita tasarımı değiştirilebilir. 

 

Bununla birlikte animasyonu hızlandırma ve yavaşlandırma işlemleri için sağ taraftaki 

çubuk yukarı veya aşağı kaydırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aractakipsistemleri.com/
https://www.aractakipsistemleri.com/
mailto:destek@aractakipsistemleri.com
tel:02126392288


 

www.aractakipsistemleri.com 
                        

destek@aractakipsistemleri.com         0212 639 22 88 

 

PANORAMA TAKİP 

Hareket halindeki veya park halindeki aracın şu an nerede olduğuna dair güncel bilgiyi 

görmek için Panorama butonu kullanılabilir. Panorama menüsü aracın o an ki konumu 

göstermekte ve belirli aralıklara yenilenmektedir. 

 

 

ANLIK BİLDİRİMLER 

Kullanıcı web sitesi üzerinden alarm tanımlaması yaptıysa ve mobil uygulama 

üzerinden giriş yaptıysa bildirimler anlık olarak düşmektedir. Bildirimler cihaz bazlı 

gönderilmektedir. 
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MOTOR BLOKE AYARI 

Motor bloke ayarı eklenmiş aracınıza istediğiniz zaman motor bloke aç-kapa işlemi 

uygulayabilirsiniz.  

 

 

Araç bilgi ekranında panorama butonun yanında bulunan butona tıklayınca tekrardan 

emin misiniz? sorusu yöneltilmektedir. Evet seçeneğine basınca seçilen işlem anında 

o araca uygulanmaktadır. 
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