
Lojistik
Gurtam Tarafından 
Tasarlanan Sipariş Yönetim 
Sistemi



Operatörler için 
web tabanlı 
çözüm

Operasyon Merkezi ve Saha İçin 
Entegre Tek Çözüm

Teslimat ve saha operasyonlarının 
tüm aşamalarını kontrol etmek için 
evrensel bir hizmet vasıtası ile 
merkez ve mobil çalışanları birleştirin

Sürücüler 
için mobil 
uygulama



Maliyetlerde tasarruf;

Teslimat düzenlemeleri;

Nakliye süreçleri optimizasyonu
.

Lojistik ve dağıtımda çok çeşitli ve farklı 
işlemlerin gerçekleştirilmesi



Lojistik
Web 
Uygulaması

Teslimat süreçlerinin 
yönetiminde kolay 
yöntem



Sipariş yönetiminde dört aşama



SİPARİŞLER Siparişlerin eklenmesi, 
planlanması ve dağıtımı

Teslimat sürecinin 
yönetimi

Haritada rotaların 
optimizasyonu

Rota ve adresleme 
işlemlerinde (opsiyon)



Sipariş Ataması

Temel bölümler:

● tip (bir kez / sürekli);
● ad ve maliyet;
● Adres, zaman aralığı ve çap;
● mal hacmi ve ağırlığı;
● müşteri bilgileri (ad, telefon numarası, e-posta);
● ürün tanımı ve katagorisi;
● araç tipi;
● boşaltım süresi.

Temel alanlara göre 
arama ve filtreleme

Dosya ekleme 
ve inceleme 
imkanı

Maksimum 
hassasiyette sipariş 
tanımlaması



DIŞARIDAN 
AKTARIM

Siparişlerin aktarımı

bir tıklama ile 
99+1 sipariş



Aktarım Opsiyonu
Üçüncü parti muhasebe sistemleri kullanan firmaların 
sipariş listesinin aktarılması için.

Basit aktarım:
1. .csv/.xlsx uzantılı  dosyaların kullanımı ile;

2. Dağıtılmış siparişlerin analizi ve gözden geçirilmesi;

3. Seçilen sipariş bilgisinin düzenlenmesi veya çoklu düzenleme 
opsiyonu;

4. Sipariş şablonlarının kullanımı ile zamandan tasarruf ve 
siparişlerin daha etkin oluşturulması



ROTA PLANLAMA
Lojistikte 

Üç adımda rota 
optimizasyonu



Seç
siparişleri

ön sipariş
dağıtımı

Planlamada kolay süreç

1
2 Seç

araçları

3 Kontrol et



Haritadaki 
adresler

Tablo 
formunda 
siparişler

Teslimat zamanı, 
etiketler ve 
depolara göre 
filtreleme

Temel bölümler 
ile filtrelemePlanlama



Rotadaki 
duruma göre 
filtreleme

Siparişin 
İzlenmesi

Seçilen rotadaki 
genel bilgiler

Sipariş tamamlanma 
durumu

Rota Kontrolü



Kapsamlı ayarlama seçenekleri

Yeni siparişler için 
varsayılan değerler

Diğer ayarlar

Adresler ve rota 
planlama



Teslimat 
alanlarının 
coğrafi çit olarak 
düzenlenmesi

Araçları ve coğrafi 
çitleri depolara 
bağlama opsiyonu

Haritada 
depolar

Firma kaynaklarının etkin kullanımı



Depolar için rota 
planlaması

Otomatik sipariş 
dağıtım 
parametreleri

Planlama Ayarları



Sipariş tipine göre araç tipi seçimi

Geniş hacimli 
yük taşıması Hafif yük 

nakliyesi
Toplu 
malzeme 
nakliyesi



Otomatik sipariş dağıtımı

Sonuç:

1. Ön hazırlık rotaları
2. Tahmini teslimat zamanları
3. Tahmini kilometre
4. Rota düzenleme opsiyonu (siparişin silinmesi, 

başka bir rotaya aktarılması, sipariş sırasının 
değiştirilmesi vb)

Kriterler:

1. Rota düzenlemesi (minimum zaman 
ve mesafe)

2. Teslimat süresi
3. Boşaltım süresi
4. Etkin ve taşınabilir kapasite
5. Yükün ağırlık ve hacmi



Tablo yapısındaki 
sunumdan 
faydalanma

Rapor tipini, zaman 
aralığını ve araç 
seçimi

Hassas ve kesin 
istatistiksel bilgilerin 
faydası

Raporlar



Herhangi bir 
konuda 
sohbet

Sürücü 
seçimi

Sohbet



Tam teşekküllü bir 
HTML düzenleyicisi ile 
bildirimleri özelleştirme

Herhangi bir tipteki 
bildirimin seçimi ve 
düzenlenmesi

Bildirim ayarları



Temel faydalar

● Farklı harita seçenekleri ile adresleme ve rota işlemleri;

● Etkin «operatör-sürücü-müşteri» iletişim yapısı;

● Tam ve kesin sipariş bilgilendirmesi ile yanlış yönlendirmelerin yaşanmaması;

● Temel performans göstergelerinin ön analizi;

● Siparişe bağlı dosyaların her zaman ve her yerde görüntüleme seçeneği;

● Sipariş listesi üretimi için üçüncü parti muhasebe sistemlerini kullanan şirketler için listelerin sisteme 
aktarım seçeneği;

● Depolara bağlanan sipariş dağıtımı nedeni ile zaman ve maliyet tasarrufu;

● Yeni siparişler için varsayılan değerlerin kullanımı;

● İlgili kriterlere bağlı olarak otomatik sipariş dağıtımı;

● Ön rotayı ayarlama seçeneği;

● Otomatiс rota sayfası oluşturma nedeniyle ofis ve saha için zaman tasarrufu;



Temel faydalar

● Siparişleri işaretlemek ve verilen özelliklere göre depolara kapsamında sıralamak veya bağlamak 
için özel etiketler;

● Bir kez ve sürekli sipariş tipleri sayesinde anlık ve düzenli teslimatlar;
● Sipariş seçimini kolaylaştırmak için türüne, zaman aralığına, depolara ve etiketlere göre filtreleme;
● HTML editörü ile müşteriler, operatörler ve kuryelere esnek bildirimler düzenlenmesi;
● Kurye performansını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için planlı ve gerçek rota değerlerini 

karşılaştırma seçeneği;
● .xlsx ve .pdf formatında rotanın aktarılması;
● İstatistiklerin ve raporların özelleştirilmesi için sürükle-bırak özelliği;
● Soğuk yük taşımacılığında raporlarda sıcaklık bilgileri nin sunumu;
● Sipariş raporlarına dayalı gelişmiş performans analizi;
● Rotalar ve siparişlerle veya yalnızca rotalara dayalı detaylandırma olan gruplar için raporlar;
● Sürücü ile sohbet ve fotoğraf gönderme seçeneği.



Teslimat ve diğer 
sahadaki çalışanlar 
için mobil uygulama

Lojistik
Mobil uygulama



İlk adımlar:
1. Araç takip sisteminde sürücü oluşturun 

ve sürücüyü araca atayın,

2. Yetkilendirme işlemleri için 
sürücünün telefon numarasını girin,

3. Sürücünün araca atandığını kontrol 
edin.



Nerede olduğunuz, noktaya olan 
uzaklığınız ve teslimat 
ilerlemeniz hakkında ilgili 
bilgilerin alınması.

Sipariş bilgilerine hızlı erişim ve 
harita üzerindeki gösterim ile 
kolay kullanım.

1

2



Etkin iletişim:

1. Onaylanan teslimatlar ve reddedilen 
siparişlerin operatöre bildirilmesi.

2. Teslimat süreci ile ilgili fotoğraf ve 
yorumların gönderilmesi.

3. Telefon aracılığıyla müşteriler ile 
ilgilenilmesi.



Temel faydalar

● Siparişleri tablo halinde ve harita üzerinde aynı anda görünmesi için tablet uygulaması;

● Kuryelerin bilgilendirilmesi için anlık bildirimler;

● Müşteriler ve operatör ile hızlı bağlantı;

● Teslimat tarihi/saati ile müşteri imzası, adı ve bilgileri içeren bir fotoğraf ekleme seçeneği;

● Tek araç veya tüm rota görüntülenmesi;

● Birden fazla harita katmanı ve fotoğraf kalitesi seçimi;

● Belirtilen döneme ait siparişleri gözden geçirme ve rotalar arasında geçiş seçenekleri;
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