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| Genel Bakış

Sistem içindeki tüm sayfalara bu 
alandan erişim sağlayabilirsiniz.

Yetki ayarlarınızı bu alana 
tıklayarak yönetebilirsiniz.

Bildirimlerinizi bu alana 
tıklayarak görebilirsiniz.

Detay sayfalarında bulunan Excel 
ve PDF butonlarına tıklayarak ilgili 
formatta  rapor oluşturabilirsiniz!

Veri listelerinde aramak 
istediğinizi bu alana girerek 
bulabilirsiniz.
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| Bildirimler

Ekranda ilk olarak okunmamış 
bildirimler görünmektedir. Tüm 
dökümanları görmek için Tüm 
Bildirimler, okundu olarak 
işaretlemek için Tüm Bildirimleri 
Okundu Olarak İşaretle 
butonlarına tıklamanız gerekir.

Bildirimlerinizi tarihe göre 
filtrelemek isterseniz bu alandan 
tarih seçimi yapıp ardından 
Filtrele butonuna tıklayabilirsiniz. 
Uygulanan filtreyi kaldırmak için 
Filtre Temizle butonuna tıklamanız 
gerekir.

Tablo içinde arama yapmak için 
bu alanı kullanabilirsiniz.

Bildirimleriniz bu alanda listelenir. 
İlk olarak okunmayan bildirimler 
listelenir.



3

| Ayarlar

Bu alandan çalışan ve yönetici durumundaki gibi tüm kullanıcı yetkileri, SMS gönderim 
tercihleri vb. gibi yetkilendirme ve tercihleri kendi isteğinize göre ayarlayabilirisiniz.

Seçiminiz eğer bu şekildeyse aktif durumdadır.

Seçiminiz eğer bu şekildeyse pasif durumdadır.
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| Gösterge Paneli

Sistemde mevcut olan tüm 
binaları bu alandan 
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca 
üstüne tıkladığınız takdirde 
binaları liste şeklinde görebilirsiniz.

Binaları etiketine ve arıza-bakım 
durumlarına göre gruplanmış 
şekilde görüntüleyebilirsiniz. 
Ayrıca üstüne tıkladığınız takdirde 
binaları liste şeklinde görebilirsiniz.

Aylık olarak bakım miktarlarını 
grafik halinde bu alandan 
görebilirsiniz.

Aylık olarak arıza miktarlarını 
grafik halinde bu alandan 
görebilirsiniz.
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| Kullanıcılar

Kullanıcı listesini PDF ve Excel 
formatlarında çıktı alabilirsiniz. 
Bunun için almak istediğiniz 
formata göre ilgili butona 
tıklamanız gerekir.

Bu alandan yeni kullanıcı 
ekleyebilir ve kullanıcılar içinde 
arama yapabilirsiniz.

Kullanıcılarınız bu alanda listelenir.Kullanıcının üzerine tıklayarak 
açılan bu alanda ilgili kullanıcıyı 
düzenleyebilir, silebilir, zimmet 
bilgilerini görebilir, atanmış arıza 
ve bakımları görüntüleyebilirsiniz.
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| Binalar

Eklediğiniz binaların konumunu alarak 
otomatik oluşturulan mahalle listesine Mahalle 
Listesi butonundan, yeni bina ekleme 
sayfasına erişmek için Yeni Bina Ekle butonuna 
ve birden fazla binaya tek seferde bina atamak 
için Çoklu Bakım Ata butonuna tıklayabilirsiniz.

Excel - PDF olarak liste çıktısı 
alabilir ve liste içinden kullanıcıları 
bu alandan aratabilirsiniz.

Binalar listesinden seçmek istediğiniz binanın 
üzerine tıklayınca açılan bu pencereden 
kolaylıkla arıza - bakım atayabileceğiniz, 
seçtiğiniz tarih aralığındaki atanmış bakımları 
görebileceğiniz, cihaz detaylarını görüp 
yönetebileceğiniz ve binayı 
düzenleyebileceğiniz sayfalara erişebilirsiniz. 
Ayrıca yine bu penceden binayı silebilirsiniz.

Binalarınız bu alanda listelenir.
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| Depolar

Zimmet Ekle butonuna tıkladığınızda açılan 
ekrandan personellerinize zimmet 
atayabilirsiniz.

Yeni Depo Ekle butonuna 
tıkladığınızda açılan ekrandan 
gerekli bilgileri doldurarak ekleme 
yapabilirsiniz.

Depolar listesinden seçmek istediğiniz 
deponun üzerine tıklayınca açılan bu 
pencereden kolaylıkla düzenleme yapabilir 
veya silebilirsiniz.

Depolarınız bu alanda listelenir.
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| Tesisler

Harita butonuna tıkladığınızda açılan ekrandan 
tesislerinizi harita üzerinde görebilirsiniz.

Yeni Tesis Ekle butonuna 
tıkladığınızda açılan ekrandan 
gerekli bilgileri doldurarak ekleme 
yapabilirsiniz.

Tesisler listesinden seçmek istediğiniz tesislerin 
üzerine tıklayınca açılan bu pencereden 
kolaylıkla düzenleme yapabilir veya 
silebilirsiniz.

Tesisleriniz bu alanda listelenir.
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| Araçlar

Tesisleriniz bu alanda listelenir.

Yeni Araç Ekle butonuna 
tıkladığınızda açılan ekrandan 
gerekli bilgileri doldurarak ekleme 
yapabilirsiniz.

Araçlar listesinden seçmek istediğiniz aracın üzerine tıklayınca açılan bu pencereden 
kolaylıkla düzenleme yapabilir veya silebilirsiniz.
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| Malzeme Listesi

Malzemeleriniz bu alanda listelenir.

Yeni Malzeme Ekle butonuna 
tıkladığınızda açılan ekrandan 
gerekli bilgileri doldurarak ekleme 
yapabilirsiniz.

Malzeme listesinden seçmek istediğiniz malzemenin üzerine tıklayınca açılan bu 
pencereden kolaylıkla düzenleme yapabilir veya silebilirsiniz.
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| Muhasebe

Carileriniz bu alanda listelenir.

Açılan ekrandan hızlı bir şekilde 
borçlandırma yapabilirsiniz.

Açılan ekrandan hızlı bir şekilde 
tahsilat yapabilirsiniz.
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| Muhasebe

Bu alandan yıl seçimi yapıp 
Raporla butonuna tıkladığınız 
takdirde seçilen yıla ait cari verileri 
listelenir.

Cari verileriniz bu alanda listelenir. Borçlandırmalar turuncu, tahsilatlar yeşil renkte 
görünmektedir.

Borçlandır butonuna 
tıkladığınızda açılan ekrandan 
gerekli bilgileri girerek 
borçlandırma yapabilir yine aynı 
şekilde Tahsilat butonundan da 
tahsilat işlemlerinizi yapabilirsiniz. 
Hepsini Getir butonu ile tüm 
carileri getirebilirsiniz.
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| Harita

Bu alandan araçlarınızın 
immobilizer özelliğini açıp 
kapatabilirsiniz.

Araçlarınıza ait verileri görseldeki 
şekilde görebilmek için ilgili araca 
tıklamanız gereklidir!

Sistemimizde sürekli olarak 
yapılan güncellemeler ve eklenen 
özellikler dolayısıyla simgelerde 
değişiklik olabilir!

Araçlarınıza ait tüm detaylar bu 
alanda listelenir.

Aselmind Harita Simgeleri ve Anlamları

Araç - Kontak Açık

Araç - Kontak Kapalı

Personel

Tesis

Depo

Bakım Yapılmış  Bina

Bakım Yapılmamış Bina

Arıza Durumunda Bina

Bakım Emri Girilmiş Bina

Arıza Emri Girilmiş Bina
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| Harita

Bu alandan, harita üzerinde 
seçtiğiniz bir binaya arıza veya 
bakım atayabilirsiniz.

Binalarınza arıza veya bakım ekleme ekranını görseldeki şekilde görebilmek için ilgili binaya 
tıklamanız gereklidir!

İlk önce arıza ekranı geleceği için 
bakımlarını eklemek için bakım 
ekle butonuna tıklamınız 
gereklidir.
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| Takip

Bu alandan tarih seçip Ara 
butonuna tıkladığınızda seçtiğiniz 
güne ait personel ve araç rotaları 
sağ taraftaki menüde 
listelenecektir.

Bina ve araç listesinin olduğu ekranı görebilmek için öncelik takip sayfasının sağ 
tarafında bulunan < butonuna tıklamanız gerekir!

Bu alandan haritada görmek 
istediğiniz verileri seçip 
kaldırabilirsiniz.

Seçiminiz eğer bu şekildeyse 
aktif durumdadır.

Seçiminiz eğer bu şekildeyse 
pasif durumdadır.
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| Araç Takip

Bu alandan aracınıza ait veriler ve 
bulunduğu konumu görebilirsiniz.

Araç geriye 
doğru gider.

İzlemeyi 
durdurur.

İzlemeyi 
oynatır.

Araç ileri 
doğru gider. 
Ayrıca ikinci 
tıklamanızda 
oynatma hızı 
artar.

Araç seçimi 
yapabileceğ-
iniz ekranı 
açar.

Bu alandan aracınızın geçmiş 
rotasını izleyebilirsiniz.

Rota başlangıç noktası

Rota bitiş noktası

Aracın kontağı kapalı

Aracın kontağı açık
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| Arıza Emirleri

Arıza listesinden seçmek istediğiniz arızanın üzerine tıklayınca açılan bu pencereden 
kolaylıkla durum değiştirebilir, düzenleme yapabilir veya silebilirsiniz.

Arıza kayıtlarınız bu alanda listelenir.
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| Bakım Emirleri

Bakım listesinden seçmek istediğiniz bakımın üzerine tıklayınca açılan bu pencereden 
kolaylıkla durum değiştirebilir, inceleyebilir, düzenleme yapabilir veya silebilirsiniz.

Bakım kayıtlarınız bu alanda listelenir.
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| Bitmiş Arızalar

Bu alandan istediğiniz iki tarihi seçip ara butonuna tıklayarak seçilen tarihler arasındaki 
arızalarınızı görebilirsiniz.

Bu alandan arızalarınıza ait verileri görebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz bir arızanın üzerinde 
tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.
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| Bitmiş Bakımlar

Bu alandan istediğiniz iki tarihi seçip ara butonuna tıklayarak seçilen tarihler arasındaki 
bakımlarınızı görebilirsiniz.

Bu alandan arızalarınıza ait verileri görebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz bir arızanın üzerinde 
tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.
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| Aylık Bakım Raporu

Bu alandan istediğiniz ay ve yılı seçip ardından ara butonuna tıklayarak ilgili döneme ait 
rapor verilerini görebilirsiniz.

Bu alandan bakımlarınıza ait verileri görebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz bir bakımın üzerine 
tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.
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| Aylık Malzeme Raporu

Bu alandan istediğiniz ay ve yılı seçip ardından ara butonuna tıklayarak ilgili döneme ait 
rapor verilerini görebilirsiniz.

Bu alandan kullanılan malzemelere ait verileri görebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz bir verinin 
üzerine tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.
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