app
Telefonunuzun Market Hesabından
Uygulamayı İndirin
IOS Cihazlar için App Store
IOS cihazınızın App Store uygulamasına “vita APP” yazarak
uygulamayı indirebilirsiniz.

Android Cihazlar için Google Play
Android cihazınızın Google Play uygulamasına “vita APP” yazarak
uygulamayı indirebilirsiniz.

Huawei Cihazlar için App Gallery
Huawei cihazınızın App Gallery veya Google Play uygulamasına “vita
APP” yazarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek
için kodu okutun

PERSONEL GİRİŞİ
Kurumunuz Tarafından Bildirilen Yöntem
ile Uygulamaya Giriş Yapın
Kurum Kodu ve Şifre ile
Kurumunuz veya servis firmanız tarafından
paylaşılan kurum kodu ve şifre bilgisi ile
sisteme giriş yapabilirsiniz. Tüm yolcular aynı
kurum kodu ve şifre ile giriş yapar, diğer
yolculardan ayırt edilebilmeniz ve yolcu
kaydınızın oluşması için ad, soyad ve sicil
numaranız ile birlikte sisteme giriş
yapabilirsiniz.
“Personel Girişi” seçimi yaptıktan sonra
ekranın sağ üst köşesindeki
ikonuna
tıklayarak “Canlı Destek” modülüne
bağlanabilirsiniz.

PERSONEL GİRİŞİ
Kurumunuz Tarafından Bildirilen Yöntem
ile Uygulamaya Giriş Yapın
E Posta ile
Kurumsal e-posta adresiniz ile sisteme giriş
yapabilirsiniz. Sistem tarafından e-posta
adresinize gönderilen doğrulama kodunu
uygulamaya girerek e-posta adresinizi
doğrulayınız. Kurumsal postanız hizmet
verdiğiniz kuruluş tarafından sizlere tahsis
edilen e-posta adresidir.
“Personel Girişi” seçimi yaptıktan sonra
ekranın sağ üst köşesindeki
ikonuna
tıklayarak “Canlı Destek” modülüne
bağlanabilirsiniz.

PERSONEL GİRİŞİ
Kurumunuz Tarafından Bildirilen Yöntem
ile Uygulamaya Giriş Yapın
Sistemde Kayıtlı Cep Telefonu ile
Cep telefonu numaranız ile sisteme giriş
yapabilirsiniz. Sistem tarafından cep
telefonunuza SMS ile gönderilen doğrulama
kodunu uygulamaya girerek cep telefonu
numaranızı doğrulayınız. Bu giriş yöntemi ile
yalnızca, cep telefonu numaranız sistemde
kayıtlı ise giriş yapabilirsiniz.
“Personel Girişi” seçimi yaptıktan sonra
ekranın sağ üst köşesindeki
ikonuna
tıklayarak “Canlı Destek” modülüne
bağlanabilirsiniz.

PERSONEL GİRİŞİ
Kurumunuz Tarafından Bildirilen Yöntem
ile Uygulamaya Giriş Yapın
Kullanıcı Adı ve Şifre ile
Kurumunuz tarafından sağlanan kullanıcı adı
ve şifre bilgisi ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
Bu bilgiler sadece size aittir, lütfen kimse ile
paylaşmayınız. Unutmanız veya kaybetmeniz
durumunda şifrenizi temin ettiğiniz
departman veya ilgili kişiye başvurunuz.
“Personel Girişi” seçimi yaptıktan sonra
ekranın sağ üst köşesindeki
ikonuna
tıklayarak “Canlı Destek” modülüne
bağlanabilirsiniz.

SERVİS LİSTESİ
Kurumunuz için Hizmet Veren Tüm
Servisleri Görüntüleyin

01 Numaralı Ataşehir Servisi
07:45

07:45

02 Numaralı Ataşehir Servisi
07:45

DETAY

07:45

11 Numaralı Başakşehir Servisi
07:45

12 Durak

%55 Doluluk

08:45

10 Durak

%45 Doluluk

12:45

12 Durak

%55 Doluluk

13:45

10 Durak

%45 Doluluk

18:45

12 Durak

%55 Doluluk

19:45

10 Durak

%45 Doluluk

12 Numaralı Küçükçekmece Başakşehir - Beylikdüzü Servisi
07:45

DETAY

12 Durak

%55 Doluluk

08:45

10 Durak

%45 Doluluk

12:45

12 Durak

%55 Doluluk

13:45

10 Durak

%45 Doluluk

DETAY

DETAY

Servisinizi Belirleyin
Servis firmanız ya da kurumunuz tarafından belirlenmiş bir
servisiniz yok ise, uygulamaya ilk giriş yaptığınızda kurumunuzda
hizmet veren tüm servislerin listesi görüntülenecektir.
Arama kutucuğuna servis bilgilerinizi yazıp, ARA arama düğmesi
ile servisinizi bulabilirsiniz. İlgili servisin detayına DETAY detay
düğmesi ile ulaşarak, ekranın sağ üstünde bulunan belirleyici ikona
dokunarak bu servisi sık kullanılan servisiniz olarak kaydedebilirsiniz.
Bu aşamadan sonra uygulamaya giriş yaptığınızda ana ekranda sık
kullanıllan servisinizin bilgileri görüntülenecektir.
Servisinizi değiştirmek için bulunduğunuz sayfanın sağ üst
köşesinde bulunan servis listesi
ikonuna veya sol üst köşedeki
menüden aynı ikonlu servis listesi sekmesine dokunarak tüm
servisleri görüntüleyebilir, farklı bir servisi sık kullanılan servisiniz
olarak kaydedebilirsiniz.
Sık kullandığınız servisi değiştirmeye yetkiniz yok ise bilgi değişikliği
için servis yetkilinize başvurunuz.

SERVİSİM
Sık Kullandığınız Servisinizin Bilgilerini
Görüntüleyin
Servis Bilgileri

18 Ocak 2019

Şimdi : Göztepe Köprüsü
Göztepe Köprüsü için planlanan varış zamanı
08:30 ‘dur. Bir sonraki durak Bostancı
Köprüsü, bir önceki durak Uzunçayır

DURAK LİSTESİ

CANLI İZLE

ACME A.Ş.

21 Numaralı Servis
ACIBADEM - PENDİK E-5

ALINIŞ SAATİ

YOLCULUK SÜRESİ

07:45

38 dk

DOLULUK ORANI

%50

ARAÇ PLAKASI

34 ABC 123

8/16

Servisinizi Görüntüleyin
Bu ekranda servis firmanız tarafından veya tarafınızdan belirlenen
servisin vardiya saatlerini, durak listesini, anlık konumunu, servisin
doluluk oranını, araç ve sürücü bilgilerini ve varsa belgelerini
görüntüleyebilir ve değerlendirme yapabilirsiniz. Servis sürücüsünü
veya servis yetkilisini arayabilirsiniz. Sık kullanılan servisiniz
seçildikten sonra uygulamaya giriş yaptığınızda, uygulama bu
sayfayla açılır. Farklı bir menüden bu ekrana geçmek için menüden
“Servisim” sekmesini seçebilirisiniz.
Vardiyalar Arasında Geçiş Yapın
Vardiya saatleri seçimi ile detayında bulunduğunuz servisin vardiya
saatleri arasında geçiş yaparak bilgilerini görüntülersiniz. Vardiyalar
arasında geçiş yapmak için gün
periyod anahtarı ile veya
08:00 Giriş vardiya saatleri arasından değişiklik yapabilirsiniz.
Servisinizin Anlık Durumunu Görüntüleyin
Servis aracından konum alınabildiği sürece, servis durum kartının
üzerinden servisinizin anlık durumunu takip edebilirsiniz. Servis
durum kartında servis aracının en yakın olduğu durak bilgisi, bir
önceki veya bir sonraki durakları görebilirsiniz. Servis aracı bu
duraktan ayrılmış veya henüz varmamış olabilir.

Göztepe Köprüsü için planlanan varış zamanı
08:30 ‘dur. Bir sonraki durak Bostancı
Köprüsü, bir önceki durak Uzunçayır

DURAK LİSTESİ

CANLI İZLE

ACME A.Ş.

21 Numaralı Servis

Göztepe Köprüsü için planlanan varış zamanı
08:30 ‘dur. Bir sonraki durak Bostancı
Köprüsü, bir önceki durak Uzunçayır

ACIBADEM - PENDİK E-5

DURAK LİSTESİ

ALINIŞ SAATİ

YOLCULUK SÜRESİ

07:45

38 dk

DOLULUK ORANI

%50

ARAÇ PLAKASI

CANLI İZLE

ACME A.Ş.

21 Numaralı Servis
ACIBADEM - PENDİK E-5

8/16
ALINIŞ SAATİ

YOLCULUK SÜRESİ

07:45

38 dk

DOLULUK ORANI

%50

34 ABC 123
İLGİLİ KİŞİLER

ARAÇ PLAKASI

Kaan Tersyatar
34 ABC 123

SERVİS SÜRÜCÜSÜ

Kaan Tersyatar
ULAŞIM MÜDÜRÜ

Necmi Serbest

Evrak ve Belgeleri Görüntüleyin
Araç ve sürücü ilgili detaylara ilgili verinin sağ
tarafında bulunan
detay ikonu ile
ulaşabilirsiniz. Buradan detay bilgileri, aşı kartı,
yeterlilik belgesi gibi zorunlu evrakları
görüntüleyebilirsiniz. Sadece kurumunuzun
izin verdiği evrakları görebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİLER

SERVİS SÜRÜCÜSÜ

Kaan Tersyatar
ULAŞIM MÜDÜRÜ

Necmi Serbest

8/16

Sürücünüzü Değerlendirin ve Yetkililer ile
İletişime Geçin
detay ikonu ile ulaştığınız sürücü detay
bilgisinde yer alan “
Sürücü Değerlendir”
düğmesi ile sürücünüzü değerlendirebilirsiniz.
Sürücü veya yetkili kişileri detay bilgisinde yer
alan “
Sürücüyü Ara” düğmesi ile veya
doğrudan kişinin isminin yanında bulunan
arama ikonuna dokunarak arama
gerçekleştirebilirsiniz.

15:30 Giriş

2

DRAGOS

14:20

3

KARTAL

14:25

4

PENDİK

14:30

5

GÜZELYALI

14:35

SERVİS KONUMU

Şuan bu durağa yakınsınız

6

TUZLA

14:45

7

DARICA

14:55

Servis konumu görüntüleyebilmeniz
için sık kullandığınız servisi uygulama
üzerinden seçmeniz gerekmektedir.

8

VARIŞ

15:30

Servis listesinden kullandığınız servisi
veya size uygun olan servisi seçin.

HARİTADA GÖR

Durak Listesini Görüntüleyin
Servis kartının üzerinde bulunan durak
listesi DURAK LİSTESİ butonunu tıklayarak
servisinizin ilgili vardiya saatinde bulunan
duraklarını görüntüleyebilirsiniz. Durak
numarası ve varış saatinin etrafında bulunan
mavi kutucuk servisin o anda en yakın
olduğu durağın bilgisini gösterir, ayrıca
“Şuan bu durağa yakınsınız” ibaresi ile en
yakın olduğunuz durağı görebilirsiniz. Farklı
vardiya saati için durakları görüntülemek
isterseniz ekranın başlık kısmında yer alan
vardiya saatleri arasından saat bilgisini
değiştirebilirsiniz. Durak listesi ekranının
altında bulunan ”Haritada Gör” düğmesi ile
servisin güzergahını ve duraklarını haritada
görüntüleyebilirsiniz.
Servisinizi Harita Üzerinde Takip Edin
Servis kartının üzerinde bulunan canlı izle
CANLI İZLE
butonuna dokunarak servisinizin
anlık konumunu takip edebilirsiniz. Servis
konumunu görüntüleyebilmeniz için ilgili
servisin sık kullanılan servisiniz olarak
belirlenmiş olması gerekir.

SERVİS KONUMU
Servisinizin Anlık Konumunu
Görüntüleyin

SERVİS KONUMU

Servis konumu görüntüleyebilmeniz
için sık kullandığınız servisi uygulama
üzerinden seçmeniz gerekmektedir.
Servis listesinden kullandığınız servisi
veya size uygun olan servisi seçin.

Servis Aracınınızı Takip Edin
Servis kartınızın üzerindeki “Canlı İzle”
butonunu tıklayarak da erişebileceğiniz servis
konumu, yalnızca sık kullanılan servis olarak
kaydedilmiş servis için
görüntülenebilmektedir.
Bu ekrandan harita üzerinden aracınızın anlık
konumunu, anlık hızını, seçtiğiniz servisin
güzergah ve saat bilgisini görüntüleyebilir,
haritanın sağ üst köşesindeki trafik lambası
ikonuna basarak anlık trafik durumunu açıp
kapatabilirsiniz.
İkonu haritada uydu görünümüne geçiş
yapmanızı sağlar. Aynı ikon ile harita
görünümüne geri dönebilirsiniz.

NASIL GİDERİM?
Farklı Güzergahlardan Geçen Servisleri
Görüntüleyin
Kullanmak istediğiniz durağı veya gitmek
istediğiniz semti arayarak, kullanabileceğiniz
servisleri görebilirsiniz.
Durak arayın…

Aksaray
Altayçeşme
Altınşehir
11 Numaralı Başakşehir Servisi
07:45

12 Durak

%55 Doluluk

08:45

10 Durak

%45 Doluluk

12:45

12 Durak

%55 Doluluk

13:45

10 Durak

%45 Doluluk

18:45

12 Durak

%55 Doluluk

19:45

10 Durak

%45 Doluluk

12 Numaralı Küçükçekmece Başakşehir - Beylikdüzü Servisi
07:45

12 Durak

%55 Doluluk

08:45

10 Durak

%45 Doluluk

12:45

12 Durak

%55 Doluluk

13:45

10 Durak

%45 Doluluk

DETAY

DETAY

Alternatif Güzergahları Görüntüleyin
Her zaman kullanıdığınız adresten farklı bir lokasyondan servis
kullanmak istediğinizde menüdeki “Nasıl Giderim” sekmesinden,
kullanmak istediğiniz durağı ya da gitmek istediğiniz semti ARA
arama düğmesi ile arayarak, ilgili lokasyondan geçen servisleri
görüntüleyebilirsiniz.
DETAY detay düğmesine dokunarak bu servisin detay bilgilerini
görüntüleyebilir, sürücüsü ile iletişime geçebilirsiniz.

QR OKUYUCU
Servise Mobil Cihazınız ile
Biniş Yapın

Koltuk No : 19

QR Kod başarı ile
okutuldu.
TAMAM

Servis maksimum
doluluğa ulaşmıştır.
BİNDİĞİNİ BİLDİR

07:30 GÜZELYALI GİRİŞ
34 LAA 123
Hatalı güzergah bildir.

07:30 GÜZELYALI GİRİŞ
34 LAA 123
Hatalı güzergah bildir.

Servis Binişlerinizi Kayıt Altına Alın,
Servis aracına biniş yaparken aracın giriş kapısına veya
koltuk arkalarına (servis firmanız ya da kurumunuz
bildirecektir) yapıştırılmış olan QR Barkodu okutmak için
kullanılır.
Barkod okutacağınız ortamda yeterli ışık yok ise okutma
ekranının sağ üstünde bulunan
fener ikonu ile
telefonun fenerini açabilirsiniz.
Barkodunu okuttuğunuz servise biniş yetkiniz yok / araç
doluluk oranı aşılmış vb. ise ekran kırmızıya dönecek ve
uyarı metni görüntülenecektir. Ekranın yeşil olması barkodu
başarı ile okuttuğunuzu gösterir. Aynı ekranın altında QR
Barkodunu okuttuğunuz servisin bilgisi görünmektedir, bu
bilginin hatalı olduğunu düşünüyorsanız “Hatalı Güzergah
Bildir” yazısına dokunarak firmanızı bilgilendirebilirsiniz.
Barkod okutmalarınızdan doğru; servislerin doluluk oranları,
yolcuların biniş yaptığı durak ile evi arasındaki yürüyüş
mesafesi, temaslı listesi, yolcu servis kullanım analizi vb.
veriler derlenmektedir.
Barkod okutması yapabilmeniz için uygulamaya ilk
girişinizde sorulan konum servisi ve kamera erişim izinlerini
onaylamış olmanız gerekir. Onaylamamış iseniz,
telefonunuzun uygulama ayarlarından erişim izinlerini
açmalısınız.

QR BARKODUM
Kişisel QR Barkodunuz
Uygulamanızda
Barkodunuzu Sürücünüzün Uygulamasına Okutun
Kart okutma sistemine alternatif olarak geliştirilmiş olan kişisel QR
barkod, firmanızın tercihi doğrultusunda sürücünüzün uygulaması
tarafından okutulabilecektir. Uygulamanız üzerinden veya çıktısını
alarak yapıştırmış olduğunu kartınızdan doğru, araç binişlerinizde
barkodunuzu sürücünüzün akıllı telefonuna okutabilirsiniz.
Barkod okutmalarınızdan doğru; servislerin doluluk oranları,
yolcuların biniş yaptığı durak ile evi arasındaki yürüyüş mesafesi,
temaslı listesi, yolcu servis kullanım analizi vb. veriler
derlenmektedir. QR kodunuzu göremiyorsanız ekranın altında
bulunan “QR Kodumu göremiyorum?” yazısına dokunarak destek
ekibimizden yardım alabilirsiniz.

ARAÇ BİNİŞLERİ
Geçmiş Binişlerinizi
Görüntüleyin

ARAÇ BİNİŞLERİ
18.01.2021 tarihinde saat 18:30 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19

ARAÇ BİNİŞLERİ

KONUM GÖR

17.01.2021 tarihinde saat 18:32 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19
KONUM GÖR

16.01.2021 tarihinde saat 18:28 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19
KONUM GÖR

15.01.2021 tarihinde saat 18:34 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.

18.01.2021 tarihinde saat 18:30 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19
KONUM GÖR

17.01.2021 tarihinde saat 18:32 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19
KONUM GÖR

16.01.2021 tarihinde saat 18:28 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.
Güzergah: Beşiktaş - Sarıyer
Koltuk No: 19
KONUM GÖR

15.01.2021 tarihinde saat 18:34 ’da
34 BSB 481 plakalı araca biniş
yapıldı.

Barkod veya Kart Okutmalarınızı Takip Edin
Mobil yolcu biniş veya sisteme entegre
edilmiş kart okuyucu sistemler aracılığı ile
yaptığınız okutmaları geriye dönük olarak bu
ekrandan görüntüleyebilirsiniz.
Biniş yaptığınız tarih ve saat için “Konumu Gör”
butonuna dokunduğunuzda ilgili tarih ve
saatteki binişlerinizi harita üzerinde
görüntüleyebilirsiniz.

BİLDİRİMLER
Bildirim Mesafe ve Bölgenizi
Ayarlayın

BİLDİRİMLER

Servis aracınız Göztepe Köprüsü
durağınıza yaklaşmaktadır.
20.03.2021
BİLDİRİM AYARLARI

Servisinizin aracı değişmiştir. Yeni
araç : 34 LAA 34 Mercedes Sprinter
19.03.2021

Bildirim almak istediğiniz durumları ve
bildirim tiplerini ayarlayın.

Araç Yaklaşma Bildirimi

Servis aracınız Göztepe Köprüsü
durağınıza yaklaşmaktadır.
19.03.2021

Giriş güzergahında aracınız
tanımlanan alana girdiğinde veya
durağa yaklaştığında bildirim alın.

Araç Yaklaşma Bildirimi

Servis aracınız Göztepe Köprüsü

Akşam aracınız tanımladığınız alana
girdiğinde veya adresinize
yaklaştığında bildirim alın.

durağınıza yaklaşmaktadır.
18.03.2021
ÖNCEKİ
YENİ
Servis sürücünüz değiştirilmiştir.
Yeni sürücü : Samet Aydoğdu
17.03.2021

Servis aracınız Göztepe Köprüsü
durağınıza yaklaşmaktadır.

TAMAMLA

Servisinizin Biniş Adresinize Yaklaşma
Bildirimlerini Alın
Bildirimler sayfanızın ana ekranında bugüne
kadar gönderilmiş tüm bildirimler
listelenmiştir. Ekranın boş olması,
kurgulanmış veya daha önce gönderilmiş bir
bildiriminiz olmadığı anlamına gelir.
Bildirimlerinizi kurgulamak veya
kişiselleştirmek için ekranın sağ üst köşesinde
bulunan
ayarlar ikonuna dokunarak
“Bildirim Ayarları” sayfasına erişebilirsiniz. Bu
ekrandan bildirim almak istediğiniz durumları
ve bildirim tiplerini ayarlayabilirsiniz. Bildirim
ayarları, yalnızca sık kullanılan servis olarak
kaydedilmiş bir servisiniz olduğunda işlev
görmektedir. Detaylı bilgi için “Servisim”
sayfasına bakabilirsiniz.

BİLDİRİM AYARLARI

Bildirim almak istediğiniz durumları ve
bildirim tiplerini ayarlayın.

Araç Yaklaşma Bildirimi
Giriş güzergahında aracınız
tanımlanan alana girdiğinde veya
durağa yaklaştığında bildirim alın.

Araç Yaklaşma Bildirimi
Akşam aracınız tanımladığınız alana
girdiğinde veya adresinize
yaklaştığında bildirim alın.

LÜTFEN BİRİNİ SEÇİN

Otomatik Bildirim
Aracınız adresinize 5 dakika mesafe
kadar yaklaştığında bildirim alırsınız.

Alan Belirleme
Aracınız sizin belirlediğiniz alana giriş
TAMAMLA
yaptığında bildirim
alırsınız.

Bildirim Ayarları
Güneş ikonu kuruma giriş için kullandığınız
servisi,
ay ikonunu çıkış için kullandığınız
servisi ifade eder.
Giriş/ Çıkış güzergahında aracınız,
tanımladığınız alana girdiğinde bildirim almak
istiyorsanız ilgili servis yönünün yanındaki
anahtara dokunarak açık konuma getiriniz.
Otomatik Bildirim türü yapım aşamasında
olduğu için kullanılmamaktadır.
Alan belirlemek için
“Alan Belirleme”
alanına dokununuz.
Bildirim almak istediğiniz konumu harita
üzerinde gezinerek bulabilir, haritanın sağ
altındaki
konum bulma ikonuna dokunarak
bulunduğunuz konumu görüntüleyebilirsiniz.
Konumunuzu görüntüleyebilmek için
uygulamaya ilk girişinizde sorulan konum
servisi izinini onaylamış olmanız gerekir.
Onaylamamış iseniz, telefonunuzun
uygulama ayarlarından konum iznini
açmalısınız.
Harita üstündeki konumunuzu gösteren
ikonun etrafındaki mavi daire bildirim
alacağınız alanı gösterir. Alan genişliğini,
çubuk üzerindeki anahtarı sürükleyerek
ayarlayabilirsiniz. Konumu belirledikten sonra
“Devam Et” butonuna tıklayarak bir sonraki
adıma geçiniz.
DEVAM ET

BİLDİRİM AYARLARI

Bildirim almak istediğiniz durumları ve
bildirim tiplerini ayarlayın.

Araç Yaklaşma Bildirimi
Giriş güzergahında aracınız
tanımlanan alana girdiğinde veya
durağa yaklaştığında bildirim alın.

Araç Yaklaşma Bildirimi
Akşam aracınız tanımladığınız alana
girdiğinde veya adresinize
yaklaştığında bildirim alın.

ARAÇ YAKLAŞMA BİLDİRİMİ (SABAH)

Çağrı
SMS
Uygulama İçi Bildirim
TAMAMLA
UYGULA

Araç Yaklaşma Bildirim Türleri
Yaklaşma bildirimini almak istediğiniz SMS, çağrı veya uygulama içi
bildirim türleri arasından seçebilirsiniz. Seçimlerinizi işaretledikten
sonra “Uygula” butonuna tıklayarak devam ediniz.
Aktif olan seçimler mavi renk ile gösteriliyor olacaktır.
Servis aracınızdan konum alınabildiği sürece, servis saatleri içerisinde
araç belirlediğiniz alana giriş yaptığında, belirlediğiniz türlerde
bildirimler gönderilecek ve menüdeki “Bildirimler” sayfasında tüm
zamanlar için gönderilmiş bildirimler görüntülenecektir.
Bildirim türleri, firmanızın izin verdiği seçenekler arasından
seçilebilmektedir.
Bildirim alanınızı veya seçimlerinizi değiştirmek için “Bildirim Ayarları”
sayfasına geçiş yapıp düzenleme yapabilirsiniz.

ANKETLER
Firmanız Tarafından Oluşturulmuş
Anketler Katılın
Geri Bildirimde Bulunun
Servis firmanız tarafından belirli periyodlarda
değerlendirme anketleri düzenlenebilir. Yeni bir
anket oluşturulduğunda uygulama üzerinden
tarafınıza bildirim gönderilecektir. Menüdeki
“Anket” sekmesinden ilgili ankete son katılma
tarihine kadar erişebilirsiniz. “Ankete Başla”
butonuna dokunarak anketi yanıtlayabilir,
memnun olmadığınız konularla ilgili açıklama
yazarak geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Puanlama ve Evet/ Hayır seçimi yapabileceğiniz
şekilde iki farklı türde anket
düzenlenebilmektedir. Puanlama ile yapılan
anketlerde 1 yıldız ile 5 yıldız arasında seçim
yapmanız istenir. 1 yıldız memnun olmadığınız, 5
yıldız çok memnun olduğunuz anlamına gelir.
Puanlama türünde yapılan anketlerde 2 yıldız ve
altında işaretleme yapıldığında, Evet/ Hayır
türünde yapılan anketlerde ise “Hayır” seçimi
yaptığınızsa yorum yazmanız istenilecektir.
Sizden gelen cevaplar doğrultusunda
değerlendirme ve iyileştirmeler yapılır.

PROFİLİM
Kişisel Bilgilerinizi Kontrol Edin
Profil Bilgilerinizi Güncel Tutun
Sistemde tanımlı bilgileriniz tarafınızdan
güncellenebilmekte veya
oluşturulabilmektedir.
Menüdeki “Profilim” sekmesinden erişeceğiniz
kişisel bilgilerinizde eksik bilgi veya değişiklik
olması durumunda bilgileri güncelleyerek
sayfanın en altındaki kaydet butonunu
tıklamanız yeterlidir.

Adres ve Durak Bilgileri Güncelleme
Profilinizde bulunan adres ve durak
bilgilerinizi değiştirmek için “Adres Bilgileri”
satırına dokununuz. Harita üzerinde gezinerek
ya da “Mevcut konumunu kullan” seçimi ile
bulunduğunuz konuma odaklanarak ev
adresinizi belirleyebilir ve “Bu Adresi Kaydet”
butonuna dokunarak devam edebilirsiniz.
Oluşturduğunuz adres servis firmanıza adres
değişikliği talebi olarak gönderilerek yeni
adresiniz için servis planlaması yapılması
beklenir. Bu süreçte adres bilgileri alanında
“Adres değişiklik talebiniz gönderildi” yazıyor
olacaktır. Servis firmanız tarafından adres
değişikliğiniz onaylandığında ekranınızda
onaylanan adres görünecektir.
Servise biniş/ iniş yaptığınız yer ev
adresinizden farklı bir yer ise “Durak Bilgileri”
satırına dokunarak durak belirlemek için
ilerleyiniz.
Açılan harita üzerinde kurumunuzdaki
servisler tarafından kullanılan tüm duraklar
görüntülenecektir. Bunlardan birini seçebilir
veya yeni durak oluşturabilirsiniz. Seçiminizi
yaptıktan sonra “Bu Adresi Kaydet” butonuna
dokunarak, durak bilginizin onaylanmasını
bekleyiniz.

Geliş - Gidiş Saatlerinizi Belirleyin
Adres tanımlarınızı kontrol ettikten sonra
“Geliş Saati” bilgisini güncellemek için ilgili
satıra dokunun.
Kuruma giriş ve çıkış saatleriniz değişmiyor
ise “İse geliş ve gidiş saatim değişmiyor”
seçimi ile “Devam Et” butonuna dokunarak
ilerleyebilirsiniz. Açılan listedeki,
kurumunuzda kullanılan vardiya saatleri
arasından giriş saatinizi seçiniz.
Aynı adımları dönüş saatinizi belirlemek için
de takip ederek saat belirleme işleminizi
tamamlayınız.
Servis firmanız, belirttiğiniz bilgiler
doğrultusunda servis planlaması yapacak ve
yeni servis bilgilerinizi sizinle paylaşacaktır.
Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra sayfa
sonundaki “Kaydet” butonuna dokunarak
işlemlerinizi sonlandırabilirsiniz.

Vardiya Planınızı Kaydedin
Değişken vardiyalı sistemde çalışıyor iseniz
“Geliş Saati” belirle satırına dokunduktan sonra
açılan seçimlerden “Tarih Seçmek İstiyorum”
seçimi ile devam ediniz. Vardiya planınıza göre
bir sonraki adımda seçeceğiniz saat bilgisi için
başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek devam
ediniz. Açılan listeden, kurumunuzda
kullanılan vardiya saatleri arasından giriş
saatinizi seçiniz.
Aynı adımları dönüş saatinizi belirlemek için
de takip ederek saat belirleme işleminizi
tamamlayınız.
Servis firmanız, belirttiğiniz bilgiler
doğrultusunda servis planlaması yapacak ve
yeni servis bilgilerinizi sizinle paylaşacaktır.
Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra Sayfa
sonundaki “Kaydet” butonuna dokunarak
işlemlerinizi sonlandırabilirsiniz.

YARDIM
Şikayet ve Öneri Kaydı Oluşturun
Yeni Kayıt Oluşturun, Geçmiş Kayıtlarınızı
Takip Edinz,
Yararlandığınız servis hizmetiyle veya vita APP
uygulaması ile ilgili öneri ve şikayetlerinizi
sayfanın sağ alt köşesinde bulunun
artı
ikonuna dokunarak kayıt altına alabilirsiniz.
“Servis ile ilgili öneri/ şikayetim var” seçimini
işaretlediğinizde oluşturduğunuz kayıt, servis
firması yetkilileriyle birlikte kurum
yöneticileriniz tarafından da görüntülecektir.
Kaydınızı oluşturduktan sonra yardım
menüsünün ana ekranında varsa daha önce
oluşturulmuş kayıtlarınızla birlikte
görüntülenecektir. İlgili kaydınıza yanıt
geldiğinde uygulama tarafından bildirim
gönderilecektir. Yardım menüsünün ana
ekranından, oluşturmuş olduğunuz tüm
kayıtları görüntüleyebilir, kayın içine girip
gelen cevabı görüntüleyerek görüşmeyi
sürdürebilirsiniz.

Kaydın sağ üst köşesinde bulunan
tamam
ikonu tıklayarak kaydınızı sonlandırabilirsiniz.
Tamamlanan kayıtlar kayıtlarınızın bulunduğu
listesinde yeşile dönüşecektir.
Uygulama İle İlgili bir Öneri/ Şikayetim Var
Kullandığınız mobil uygulamayla ilgili bir öneri
şikayetiniz olması durumunda, ilgili seçeneğe
dokunarak vita APP uygulamasının yazılım
firması olan Kodnova Yazılım Hizmetleri’nin
Canlı Destek modülüne geçiş yapabilirsiniz.
Açılan sayfadan “Sohbete Başla” seçimi veya
“Canlı Destek” butonuna dokunarak 7/ 24 canlı
destek hizmeti alabilirsiniz.
Aynı sayfaya tekrar giriş yaptığınızda geçmiş
görüşmeler yazışma ekranında görünmeye
devam edecektir.
“Daha Fazla Bilgi” seçimi, sizi vita APP Yolcu
Mobil Uygulamasının web sitesine
yönlendirecektir.
Kullanıcı bilgileri, servis güzergah tanımları vb.
bilgiler için lütfen servis yetkiliniz ile irtibata
geçiniz.

YOLCU MOBİL UYGULAMASI
Yolcu servis takip sistemi ve bilgilendirme uygulamasıdır. Personel servis hizmeti ile
ilgili her şey vita APP Yolcu Mobil Uygulamasından görüntülenebilmekte ve takibi
sağlanabilmektedir.

SOSYAL MEDYA

İLETİŞİM

f: /vita.applications
i: /vita_applications
l: /kodnova

t: 0850 840 66 82
w: kodnova.com
e: info@kodnova.com
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