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CM30 Kontrol Modülü

 Sistemin ana kontrol modülüdür.

 HM55 el aletinden aldığı verileri 

merkez sunucuya iletir. 

 Merkez sunucudan gelen bilgiler 

doğrultusunda yakıt 

yetkilendirmesini yapar. 

 Yakıt sonunda  yakıt fişini basar ve 

yakıt raporunu merkez sunuculara 

iletir. 

 Merkez sunucu ile bağlantısı 

olmaksızın tek başına veri 

depolayabilme ve yetkilendirme 

yapma yeteneği vardır. 



HM55 El Aleti

 HM55 el aleti araç üzerlerindeki RFID 

kartlarının okunarak araçların saatleriyle 

birlikte diğer verilerinin girilmesi için kullanılır.

 Kullanıcıdan aldıkları verileri merkez 

sunuculara iletilmesi için CM23 modüllerine 

aktarırlar ve bu modüllerden gelen bilgileri 

operatörler iletirler. 

 Bünyelerinde RFID okuyucu, LCD ekran, tuş 

takımı, RF alıcı/verici ve diğer donanımları 

barındırırlar.

 Düşük pil tüketimleriyle şarj edilme ihtiyacı 

olmaksızın uzun süre kullanılmak amacıyla 

tasarlanmışlardır



RFID Tag Çeşitleri 

 Eresense sistemine uyumlu çeşitli 

tip RFID etiketleri. 

 İçlerindeki Mifare RF sistemiyle 

monte edildikleri aracın kimliğinin 

araç üstünden RFID okuyucuları 

sayesinde alınmasını sağlarlar.

 Kullanım amaçlarına bağlı olarak 

seçilerek sahada uygulanırlar.

 Tavla pulu tipi dış ortamlarda, 

sticker tipi özellikle kiralık araçlarda 

cama, anahtarlık tipi self servis 

uygulamalarda kullanılabilir. 
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Yakıt İkmal Fişi 

 Eresense şantiye otomasyon 

sistemlerinde yakıt fişi standarttır. 

 Tüm yakıt ikmallerinden sonra 

CM23 kontrol modülü tarih, araç 

bilgisi,ürün tipi, pompa bilgileri, 

kesafetsiz ve kesafetli yakıt 

miktarları, yakıt sıcaklık değeri, 

sayaç totalizör değeri, araç km ve 

çalışma saati, yakıt veren ve alanın 

sicil numaralarını içerecek şekilde 

termal yazıcıdan fiş çıkarır. 

 Bu fişin altında yakıt veren ve 

alanın imzalayacakları yer bulunur. 



Gün Sonu Raporu

 Gün sonunda veya seçtiğiniz 

herhangi bir zaman aralığında 

verilen yakıtlar gün sonuna benzer 

bir yapıda basılır. 

 Günlük Yakıt Raporunda seçtiğiniz 

tarih aralığında yakıt veriliş tarihleri, 

araç isimleri, verilen litreler, araç 

km değerleri ile yakıt verenlerin sicil 

numaraları gösterilir. 

 Fişin altında seçilen zaman 

aralığına ait toplam ikmal sayısı ve 

miktarı ek olarak verilir. 
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E-Mail Raporları 



Referanslarımız



Projelerimiz

 Nuh Çimento Hereke Kompleksi  (2011 - )

 Borusan Gemlik Limanı ( 2012- )

 Tüprag Uşak Altın Madeni ( 2013 - ) 

 Stfa Derince Liman İnşaatı ( 2014 -2016)

 Tekmar – Medmar Mermer Madenleri ( 2014 - ) 

 Çelikler İnş. Sabiha Gökçen – Çorum (2015 -)

 Birlik Gıda Edirne Fabrikası ( 2016 - ) 

 Tulomsaş Vagon Fabrikası ( 2016 - )

 Aydınlık İnşaat ( 2016 -) 

 Çelikler Orhaneli – Tunçbilek – Seyitömer (2017 -)

 Bereket (Entek) Yatağan Termik (2017 - )  

 Aydınlar Maden İzmir Otobanı (2017 - ) 

 Güsey Beton (2017 - ) 

 HCG İnşaat Silifke, Antep, Taşucu (2017 - ) 

 Eren-Salini Siirt Baraj İnşaatı (2015 – 2017) 

 Punj – Kalyon – Limak TANAP (2017 - ) 

 Kalyon-Makyol Sabuncubeli ve Çan. (2016 - )

 Kalyon Kuzey Marmara Otabanı (2017 - )

 Aka (Cengiz, Makyol …, ) Sabiha G.  (2017 - )

 Kalyon - Kolin – Cengiz GYH Metro (2017 -)  

 Kalyon - Kolin 3. Havalimanı (2017 -2019) 

 Kebir Beton (2018 - ) 

 Aşkale Çimento (2018 - ) 

 Rida inşaat Bursa Şant. (2018 - ) 

 Kolin-Kalyon-Cengiz HYH Metro (2019 - ) 

 Avrupa Otoyolu (2019 - ) 

 Tekfen Adana Şantiyesi (2021 - ) 

 Gülsan Uganda Yol Şantiyesi (2021 -) 

 Kalyon Azerbaycan Şantiyesi (2022 -) 

 İçtaş Mahmutbey – Esenyurt Metro (2022 -) 



İstatistikler 

Günde 8.567 aracın ikmal 
takibini yapıyoruz. 

Sistemlerimiz ayda ortalama 45.789 
adet ikmal kaydını kontrol ediyor. 

Günde 1.678.780 lt yakıt ikmal 
takibi yapıyoruz. 



Neden Biz ?

 Şantiye otomasyonu için yaratılmış 

sistemler

 Modüler yapı

 Montaj öncesi tam hazırlık

 Koşulsuz cihaz garantisi 

 Muhasebe programlarına 

entegrasyon

 Müşteri taleplerinin devreye 

alınması

 Bilgiler merkezde toplanır

 Tek arayüzle tüm şantiye, pompa 

ve tanklarınıza ulaşım

 Arvento, Filotürk v.b. araç takip 

sistemlerine entegrasyon

 Sanal tank sistemi

 El aletinden ek bilgi girişi

 Müşteri taleplerinin devreye 

alınması

 Yedekli çalışma prensibi

 Merkez ofisten öncelikli destek

 Sistemler sürekli güncel kalır



Şantiyelerde yakıt suiistimal 

örnekleri 

 Tabancanın RFID'ye yakınlaştırılarak hortumla bidona yakıt alımı

 Yakıt alımından sonra hortumla depodan yakıt alımı

 Koruyucu süzgeç takılması sonrası süzgeçlerin demir kamalarla 

kırılması

 ADR'li tankerlerinde (2014’den sonra üretilen tüm tankerlerde) yakıt 

çıkışının korumasız olması 

 Bidonlara takılan RFID halkalar

 Dolu depo olarak bakıma sokulup boş depo olarak çıkarılan araçlar



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Şifre Giriş Ekranı



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Raporlar Ekranı 



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Tanklar Ekranı



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Sanal Tanklar Ekranı



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Yakıt Tüketim Grafikleri 



Ekran Arayüzleri Örnekleri

Cep Telefonu Ekranı



Proje Teslim İş Planı




