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Kitabın Düzeni
Bu kitapta açıklama metinlerinin yanlarında notlar yer almaktadır; söz konusu notlar okuyucuya önemli konuları
bildirmektedir. Bu notların yanında okuma kolaylığı için belirli bazı semboller yer almaktadır. Semboller ve anlamları aşağıda
açıklanmıştır:

UYARI
Yerine getirilmemesi halinde yaralanma veya ölüm olayı meydana gelebilecek işletim prosedürü, uygulama, vs.

DİKKAT
Yerine getirilmemesi halinde cihazın hasar görebileceği veya kullanılmaz hale gelebileceği işletim prosedürü,
uygulama, vs.
İPUCU
Sistemin daha verimli çalışmasını sağlamak için belirtilen ipuçları.
NOT
Vurgulanması gereken önemli bir açıklama.
BİLGİ
Anlatılan konu ile ilgili olan kuramsal veya işlevsel sistem bilgileri.
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Seç ( Sağlık Emniyet Çevre Kuralları )

•
•
•
•
•

Tüm dünyada Sağlık, Emniyet ve Çevre konusunda gelişen hassasiyete paralel olarak firmalar bu konuda iş planları
geliştirmekte ve ileriye dönük gerçek adımlar atmaktadır. Tüm bu çalışmalar Sağlık, Emniyet ve Çevre konularının çok
daha ağırlıklı olduğu petrol sektöründe S.E.Ç. Yönetim Sistemi” altında organize edilmektedir.
Firma faaliyetlerinin kusursuz yönetilebilmesi için gerekli olan kontrol ve değerlendirme sistemi şeklinde tanımlanan İş
Sağlığı, Emniyeti ve Çevre “ İSEÇ ” Yönetim Sisteminin uygulanması ile operasyonel faaliyetler esnasında tehlikelerin
önceden belirlenmesi ve değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması neticesinde şu amaçlar hedeflenmektedir.
Herhangi bir kazanın meydana gelme ihtimalini ortadan kaldırmak, kazanın oluşması halinde ise insan canına, maddi
kayıplara ve çevrenin olumsuz etkilenmesine yol açabilen kaza etkilerini en aza indirgemek.
Bu amaçlara ulaşabilmek için en çabuk ve etkili biçimde haberleşme ve karar alma mekanizmaları geliştirmek, olaya bir
plan ve disiplin dâhilinde müdahale edebilmek, en kısa sürede kontrol altına alabilmek.
Kısaca can ve mal kayıplarına, çevre kirliliğine yol açabilecek kazalar, olasılık aşamasında kontrol edilebilecek, oluşan
emniyetli ve etkili iş ortamı ile motivasyon ve verim artarak müşterileri memnuniyeti ön plana çıkacaktır. Tüm bu
hedefler belli bir ön çalışma ve altyapıyı gerektirmektedir.

İş Sağlığı, Emniyet Ve Çevre Alanındaki Taahhütler

•
•
•
•
•
•
•

İnsanlara zarar vermemek,
Çevreyi korumak,
Doğal kaynakları verimli kullanmak,
Bu amaçlara uygun hizmet ve ürün geliştirmek,
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en doğru ve en verimli yöntemleri uygulamak,
SEÇ bilincini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
Tüm çalışanlarının bu amaçları benimseyeceği bir kültür yaratmak

Saha Faaliyetleri Sırasındaki Temel Ş.E.Ç. Kurallarımız
Kıyafet
Montaj Elemanı Kıyafeti

•
•

Yaz Mevsimi: Uzun kollu tulum, Petrole dayanıklı Anti statik ayakkabı, Beyaz Baret, Yaka kartı
Kış Mevsiminde: Polar, kazak, uzun kollu Tulum, mont, Petrole dayanıklı Anti statik ayakkabı, Beyaz Baret Yaka kartı

Servis Elemanı Kıyafeti

•
•
•

Yaz Mevsimi: Kot Pantolon, gömlek, Yelek, petrole dayanıklı Anti statik ayakkabı, Beyaz Baret
Kış Mevsimi: Kot Pantolon, Polar, Kazak, Yelek (Anorak- kollu veya kolsuz) – Siyah yün bere, mont petrole dayanıklı Anti
statik ayakkabı, Beyaz Baret
Yaka kartı

Genel Görünüm

•
•
•
•
•

Sakal tıraşı olmuş
Kıyafetler temiz
Ayakkabı temiz
Tanıtım Kartı boyunda asılı, isim okunabilecek şekilde
Yetki Belgesi

Davranış

V
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşe başlamadan önce mutlaka istasyon yetkilisine istasyonda yapılacak işlem ve bu işlemin ne kadar süreceği hakkında
bilgi verilecek.
İstasyon yetkilileri, pompacıları ve personel ile hiç bir zaman tartışılmayacak.
Arıza ve montaj ile ilgili, İstasyon yetkilisinin talep ettiği, her soruya açıklamalı cevap verilecek.
İşin bitiminde istasyon yetkilisine detaylı bilgi verilecek.
İşin bitiminde servis/montaj/eğitim/iş teslim formu eksiksiz, okunaklı bir yazı ile doldurulacak, istasyon kaşeli ve yetkili
imzası mutlaka alınacak.
Bütün formlarda iş tesliminin yapıldığı yetkili kişinin Adı Soyadı yazılacak.
Yarım kalan iş olması durumunda, istasyon yetkilisine nedeni açıklanacak ve ne zaman tekrar gelineceği konusunda bilgi
verilecek.
İstasyonda çalışma esnasında çalışma sahasında yemek yenmeyecek.
İstasyonda çalışma esnasında çalışma noktası bırakılarak geçicide olsa başka bir yere gidilmeyecek.

Emniyet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servis veya montaja başlamadan önce emniyet koşulları gözden geçirilmelidir.
Pompa üzerinde çalışma yapılacak ise gaz detektörü çalışma bitene kadar pompa altında açık bulundurulmalıdır.
Emniyetsiz çalışma ortamı (yakıt sızıntısı, yakıt buharı, yanlış mekanik ve elektrik montajı, topraklama olmaması, elektrik
pano problemi, jeneratör ve aydınlatma hataları, trafik yoğun olması vs) var ise, kesinlikle montaja ve servise
başlanmamalıdır.
Durum servis veya montaj formuna not alınmalıdır.
Emniyetsiz her durumun resmi çekilerek merkeze rapor edilmelidir.
Çalışma sahası pompa yakını (kanopi iz düşümü), tank sahası, istasyon bodrum katı vs. İse bu bölgelerde sigara
içilmemeli, cep telefonu ile görüşme yapmamalı ve cep telefonlarını kapalı tutulmalıdır.
Çalışma sahası kesinlikle bariyerler ve emniyet şeritleri ile çevrilmelidir.
Servis verilen pompanın elektrikleri kesilmelidir.
Servis verilen pompadan satış yapılmamalıdır.
Servis ve montaj alanının yakınına (4 metreden yakın olmamalı) en az 2(iki) adet yangın tüpü getirilmelidir.
Servis bölgesi kontrolsüz terk edilmemelidir.
Servis ve montaj sonrası ilgili tüm malzeme ve çöp toplanmalı, kirletilen yerler süpürülmelidir.
Yakıt buharı olabilecek hiç bir yeraltı ve kapalı ortama gerekli önlemler alınmadan kesinlikle girilmemelidir.
Yakıt pompalarının topraklamasının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, yok ise montaj ve servis verilmemeli ve bir
an önce yapılması sağlanmalıdır.
Montaj ve servis bölgesine giderken trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarında seyahat edilmelidir.
Servis ve montaj taşıtında emniyet kemeri daimi süre ile takılı kalmalıdır.
Servis taşıtında mutlaka yangın tüpü olması ve bu tüp arabaya bağlı olmalıdır.
Tüpün doluluk kontrolleri yapılmalıdır.
Servis taşıtı istasyonda emniyetli bir yere park edilmelidir.
Teknisyen taşıt kullanırken ve çalışma esnasında kesinlikle alkollü olmamalıdır.
Servis ve montaj taşıtı kesinlikle gereğinden fazla yüklenmemelidir. Ağır malzemeler taşıta sabitlenmelidir.
Şiddetli fren veya ufak çarpışmalarda boşta duran ağır malzemeler kafaya darbe ile zarar verir ve ciddi yaralanmalara
hatta ölümlere sebep verebilir.

Çevre

•
•
•
•
•

Montaj ve Servis sırasında çevre görüntüsüne zarar verecek hiç bir malzeme ortada bırakılmamalıdır.
Çevreye zarar verecek hiç bir kimyasal atık, pil, kablo fazlalıkları montaj ve servis alanında bırakılmamalıdır.
Servis ve Montaj şirketi iş yeri iç ve dış görünüşü düzgün ve temiz olmalıdır.
Servis ve montaj taşıtlarının egzoz muayeneleri zamanında yapılmalıdır.
Servis ve montaj taşıtları temiz olmalıdır.

Genel Emniyet Kuralları

•
•

•

Emniyet önlemleri, yangın, patlama, kaza, sağlık ve çevreyi korumak için alınmış önlemlerdir.
Emniyet konusunda benimsediği çalışma prensiplerini “Emniyet Kuralları” başlığı altında toplayan doküman ve SEÇ
kuralları kitapçığını okumayan hiç bir personel istasyonda çalışma yapamaz. İstasyonda işe başlamadan önce mutlaka
risk değerlendirmesi yapılmalı, emniyetsiz durum ve hareketler tespit edilerek yetkili birime aktarılmalıdır. İstasyonlarda
çalışmaya başlamadan önce gerekli emniyet tedbirleri alınmalı.
Kıyafet ve davranış yönetmeliğine uyulmalıdır.
VI
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Koruyucu Giyim Eşyası

•

Çalışma alanında personelin baret, emniyet ayakkabısı, iş kıyafeti, kimlik kartları ile çalışma zorunluluğu vardır.

Çevre Emniyeti

•

SEÇ prosedüründe belirtilen yönetmelik gereği çalışma sahası emniyet şeridi içerisine alınacak. En az 2 adet yangın tüpü
bulundurulacak. İş bitiminde çevre temizliği mutlaka yapılacaktır.

Tehlikeli Bölgeler

•
•
•
•
•

Parlayıcı ve patlayıcı buharların olduğu yerler tehlikeli bölgelerdir. Tehlikeli bölge, iş yeri alanı içinde çalışmaları
sınırlandırıldığı ve özel emniyet tedbirlerinin alındığı özel üç boyutlu bölgedir.
ZONE 0: Parlayıcı ve patlayıcı hava gaz karışımının, devamlı veya uzun süreler mevcut bulunduğu alanlardır.
ZONE 1: Normal çalışmalarda dahi, parlayıcı ve patlayıcı hava gaz karışımının mevcut olma ihtimalinin yüksek olduğu
alanlardır.
ZONE 2: Normal çalışmalarda, parlayıcı ve patlayıcı hava gaz karışımının mevcut olmadığı veya çok kısa bir zaman için
ortaya çıktığı alanlardır.
Yüksek riskli işlere başlamadan önce ilave izin almadan işe başlanamaz.

Elektrik

•

Elektrikle ilgili tüm işler şirket standartlarına uygun olmalıdır. Şirketin onayladığı elektrik teknisyeni dışında hiç kimse,
hiçbir şekilde tesisat yapım, tamir ve değiştirme yapamaz. Tehlikeli bölgede elektrik kabloları zemin üzerinde
döşenemez. Tüm kablolar kablo kanalları kullanılarak çekilmelidir.

VII
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Çalışma Öncesi Ve Sonrası Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri
Güvenlik

•

Güvenlik Hususları: Akaryakıt istasyonları kolayca tutuşabilme tehlikesi olan yerledir. Montaj başlamadan önce bu
kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Burada belirtilen hususlara dikkat edilmemesi durumunda son derece ciddi ve zarar
verebilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Akaryakıt ve LPG istasyonlarının kolay alev alabilecek bölgeler olduğunu
unutmayınız. Bundan dolayı montajı gerçekleştirecek elemanların istasyonda çalışma tecrübesi olan, gerekli standartları
bilen ve bu standartlar için eğitilmiş kişiler olması tercih edilmelidir.

Çalışma Yapacak Personel Hakkında

•
•
•

Çalışma yapacak personelin çalışma izin belgesi veya kimlik kartını sürekli yanında bulundurması gerekiyor.
Pompada elektrikli çalışma yapılacak ise çalışma yapacak personelin elektrik ehliyetinin olması zorunludur.
Çalışma yapacak personelin kılık kıyafet yönetmeliklerine uyması gerekmektedir.

Çalışma Öncesi

•
•
•
•
•
•
•

Aracınızı istasyonda emniyetli bir yere park ediniz
İstasyon yetilisine kendinizi tanıtarak yapacağız iş hakkında kısa bilgilendirme yapınız.
İstasyon saha personelini sizden izinsiz çalışma yapacağınız alana girmemeleri konusunda uyarınız.
Servis veya montaja başlamadan önce emniyet koşulları gözden geçiriniz
Çalışma öncesi veya devamında çalışmayı engellemeyecek bir problem tespit edildiği durumlarda istasyon
yetkilisine durumu bildirerek gerekiyorsa tutanak tutunuz.
Servis verilen pompada çalışmaya başlamadan önce istasyon yetkilisine pompa totallerini kayıt altına aldırınız.
Çalışma sahası pompa yakını (kanopi iz düşümü), tank sahası, istasyon bodrum katı vs. İse bu bölgelerde sigara
içilmemeli, cep telefonu ile görüşme yapmamalı ve cep telefonlarını kapalı tutulmalıdır.

Araç Geçme Tehlikesi

•

İstasyon sahasında çalışma yaparken bulunduğunuz bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirmeden çalışmaya başlamayınız.
Güvenlik önlemleri alınmadan çalışmaya başlanması durumunda istasyon içerisindeki araçların yanınızdan geçerek size
veya kullanmakta olduğunuz malzemelere zarar verebileceğini unutmayınız.

Patlama Tehlikesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servis ve montaj alanının yakınına (4 metreden yakın olmamalı) en az 2(iki) adet yangın tüpü getirilmelidir.
Akaryakıt pompalarında çalışmaya başlamadan önce pompa altındaki kesme ( shutoff) valflerini kapatınız.
Pompa altında yakıt olup olmadığını kontrol ediniz.
Lpg dispanserinde çalışma yapılacak ise acil stop butunona basınız.
Bölgedeki (zone 1) akaryakıt buharını ve gaz miktarını detektör ile ölçünüz.
Ölçme yaptığınız cihaz alarm veriyor ise, ortam temizleninceye kadar çalışmaya başlamayınız.
Çalışma boyunca cihazı açık tutunuz.
Aynı zamanda ortamı sürekli koklayarak ortamdaki gaz yoğunluğunu kontrol ediniz.
Servis verilen pompadan satış yapılmamalıdır.
Çalışma sahasında her zaman patlamaya hazır yakıt olduğunu unutmayınız.
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Yüksek Gerilim Tehlikesi

•
•
•

Pompa içerisinde insan üzerinde fiziksel zararlara ve hatta ölüme yol açabilecek AC gerilim mevcuttur.
Bu nedenle çalışma yapacak personelin, elektrikli çalışma için yeterlilik belgesinin olması gerekmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce servis/montaj yapacağınız bölge/pompanın elektriğini kesiniz.

Emniyetsiz Durum Tespit Edildiğinde

•
•
•
•
•

Emniyetsiz çalışma ortamı (yakıt sızıntısı, yakıt buharı, yanlış mekanik ve elektrik montajı, topraklama olmaması, elektrik
pano problemi, jeneratör ve aydınlatma hataları, trafik yoğun olması vs) var ise, kesinlikle montaja ve servise
başlanmamalıdır.
Durum servis veya montaj formuna not alınmalıdır.
Emniyetsiz her durumun resmi çekilerek merkeze rapor edilmelidir.
Yakıt pompalarının topraklamasının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, yok ise montaj ve servis verilmemeli ve bir
an önce yapılması sağlanmalıdır.
Yakıt buharı olabilecek hiç bir yeraltı ve kapalı ortama gerekli önlemler alınmadan kesinlikle girilmemelidir.

Çalışma Sonrası

•
•
•
•

Servis bölgesi kontrolsüz terk edilmemelidir.
Servis ve montaj sonrası ilgili tüm malzeme ve çöp toplanmalı, kirletilen yerler süpürülmelidir.
Çalışma tamamlandıktan sonra istasyon saha sorumlusu personele bütün sistemi kontrol ettirerek sistemlerin sorunsuz
çalıştığı onayını alınız.
Servis ve montaj sonrası istasyon yetkilisine yapılan işlem hakkında bilgi veriniz.

Servis veya montaj bitiminde yapmış olduğunuz işlemle ilgili formları istasyon yetkilisi imzası ve kaşe ile eksiksiz ve okunaklı
bir biçimde doldurarak bir kopyasını istasyonda bırakınız
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Genel Bilgiler
Turpak Sistem Mimarisi
PumpOMat uygulamasının ana işlevsellik çatısı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akaryakıt ve LPG pompalarının bilgisayar aracılığıyla kontrol edilmesi ve çalıştırılması.
Satış verilerinin kaydedilmesi ve saklanması
Pompacı, cari müşteri ve bireysel müşteri anahtarlıklarının tanınması ve ayırt edilmesi. Anahtarlıkların tanımlanması ve
doğrulanması akabinde pompaların çalıştırılabilmesi
Anahtarlık bazlı raporların alınması.
VIU ve FuelOPass (Taşıt tanıma üniteleri) bilgilerinin tanınması.
Online ve offline kara liste, filo ve limit kontrollerinin yapılması.
Vardiya kapatılması ve gerekli raporların üretilmesi.
Tank seviyelerinin ve dolumların takibi için TankOMat uygulaması ile entegrasyon sağlanması.
Market ekranı aracılığıyla devam eden işlemlerin takip edilebilmesi
Tüm satış verilerinin Merkez Ofis’e gönderilmesi ve kara liste, filo, limit bilgilerinin merkezden çekilmesi.

Şekil 1 - Turpak Sistemlerinin Genel Mimarisi

Şekil 1’de de görüldüğü üzere PumpOMat TURPAK Sistemlerinin kalbi niteliğindedir. İstasyonlar ile Merkez arasındaki tüm
iletişim ve veri trafiği PumpOMat üzerinden gerçekleşmektedir.

10
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Turpak Online Sistem Mimarisi

Şekil 2 - Turpak Online Sistem Diyagramı

TURPAK Online sistem diyagramı basit olmasına rağmen veri aktarım sistemi karmaşıktır. Bu karmaşık sistem verileri
aktarmak için bir o kadar basit bir yol kullanır. Bu veri aktarım protokolü Turpak yazılım ekibi tarafından tasarlanmıştır. Bu
sistem sayesinden veri oluştuğu anda gönderilir. Tüm bilgiler ilk aktarımda (replikasyon) alındıktan sonra diğer
replikasyonlarda yalnızca değişmiş veriler güncellenir. Veri ağırlığı en aza indirgenmiştir.

TSS (Turpak Station Server)
İstasyon bilgisayarında Windows Servisi olarak çalışır ve PumpOMat bilgisayarında olma şartı yoktur. Dakikada bir
replikasyon yapar ve istasyon koduna bağımlı olarak istasyon bilgilerini gönderir/alır. Filo ve Araç bilgileri ile bunların limit
özelliklerini alır, Yakıt Tipi bilgilerini alır, Ürün bilgilerini alır. Bu sayede petrol şirketi herhangi bir ürün markası
değiştirdiğinde tüm istasyonlarda ayrı ayrı manüel işlem yapmak gerekmez. En geç 15 dakika içerisinde değişiklikler
istasyonlarda aktif hale gelir.
TSS aynı zamanda istasyon kurulum bilgilerini gönderir/alır. Bu özellik henüz aktif değildir. Bu yöntem ile istasyondaki
pompa, ürün gibi kriterlerle istatistiksel veriler merkez tarafından oluşturulabilir.
PumpOMat ve TSS versiyon update’i yapar. Bu özellik henüz aktif değildir. Bu yöntem sayesinde tüm istasyonlarda ayrı ayrı
manüel işlem yapmak gerekmez.
Offline durumda Local veritabanı ile iletişim kurarak bağlantı kopsa bile sorgulama, limitlendirme gibi özellikleri kullanmaya
devam eder. Araç ya da filoların istasyon offline durumdaki kısıtlamalarının ayrıca tanımlanabileceği bilinmelidir. Offline
durumda yakıt vermeme, offline iken yalnızca 1 kez yakıt verme, Offline limitli yakıt verme gibi özellikler kullanılabilir. Bu
özellikler istasyon, filo ya da araç bazında değişiklik gösterebilir.

11
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Şekil 3 - TSS Programı Ara yüzü

TDS (Turpak Data Server)
Merkez Ofis bilgisayarında Windows Servisi olarak çalışan bu program, Petrol Şirketinin tüm istasyonlarındaki verilerini tek
bir bilgisayara toplar ve bütün istasyonların sorgularını yanıtlar. Oluşan tüm verileri veritabanında saklayarak CentrOMat
programı için raporlama verileri yaratır.

Şekil 4 - TDS Programı Ara yüzü

PumpOMat
İstasyon pompaları ve akaryakıt yazarkasalarıyla iletişim kurarak merkez noktada, oluşmuş verileri online görüntüleyen,
raporlayan ve diğer modüllerle paylaşan programdır.

12
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Şekil 5 - PumpOMat Programı

TankOMat
Firmamız 2003 yılı sonralarına doğru Amerikan menşeli OPW firmasının PetroVend Site Sentinel marka tank
otomasyon sistemleri distribütörlüğünü almıştır ve günümüze kadar bu sistemlerin montaj, servis ve eğitimlerini
vererek, başarılı bir şekilde ilerleme kaydetmiştir. Türkiye‘ de yaklaşık 200 adet PetroVend tank otomasyon sistemi hali
hazırda kullanılıyor olmasının yanında, her geçen gün kullanım alanı da genişlemektedir.
Turpak Tank Otomasyon Sistemi özellikleri kısaca aşağıdadır:
• Sistem Turpak istasyon otomasyon sistemine tam entegredir.
• Tüm bilgiler tank otomasyon ekranından eş zamanlı olarak takip edilir ve detaylı olarak raporlandırılır.
• Satışlar durdurulmadan otomatik kalibrasyon yapılarak en doğru değerlere ulaşılır.
Tank Otomasyon Yazılımı
Turpak tank otomasyon yazılımı, Turpak pompa otomasyon sistemi ve Turpak market otomasyon sistemi ile full
on-line entegre bir yazılımdır. Bu yazılım sektördeki birçok tank otomasyon sistemi ile entegre haldedir ve istasyonda
hangi tank otomasyonu olursa olsun, kullanıcı farklı sistemlere aynı yazılımla eriştiği için ciddi bir kullanım kolaylığı söz
konusudur. Bu yazılım tank otomasyon sistemlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda; tank envanterleri, alarmlar,
dolumlar, tank kaçak testleri, anlık envtanterler vb. raporlamalarını yapar. Tank kontrol ünitelerinin sınırlı depolama
kapasitesinin yanında, Turpak tank otomasyon yazılımı sayesinde bu bilgiler otomasyon sistemine kaydedilir ve yıllarca
oluşan tüm olaylar kayıt altına alınmış olur.
Turpak tank otomasyon yazılımının diğer bir üstünlüğü de tankların otomatik kalibrasyonunu yapmasıdır. Tank
otomasyon sistemleri, istasyonlara takılmalarının ardından, hangi sistem kullanılırsa kullanılsın tank kalibrasyonu
gerektirir. Tank kalibrasyonu tank başı ortalama 8 saat süren, tanker kiralama ihtiyacı gerektiren ve satışın
durdurulması ihtiyacını doğuran bir uygulamadır. Turpak tank otomasyon yazılımı ise kalibrasyonu istasyon satış
13
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yaparken otomatik olarak yapar. Böylece hem zamandan ve maliyettten tasarruf sağlanmış olur, hem de kalibrasyon
hassasiyeti fiziki kalibrasyona nazaran daha yüksektir.

Şekil 6 - TankOMat Programı

Kontrol Ünitesi
• Her bir tankın ayrı ayrı envanteri, yakıt ve su yükseklikleri, tankların içerisindeki boş miktar ve yakıt
sıcaklıkları renkli LCD ekrandan kolay izlenir.
• Kullanımı kolay 4 adet tuşla tüm bilgilere kolayca ulaşılır.
• Çeşitli opsiyonların (otomatik dolum algılama, tank kaçak testi yapabilme vb. ) eklenebildiği, 16 adet tankı
görüntülemeye izin veren bir sistemdir.
• Tank içerisinde yakıt azalması, su miktarının artması ve tankların aşırı dolumu durumunda sistem alarm
vererek kullanıcıyı ikaz eder.
• Opsiyonel olarak; alarm durumunun oluşmasının ardından harici cihazların çalıştırılması ya da durdurulması
sistem tarafından yaptırılır. (Örnek olarak, tankta yakıt azaldığında ve/veya su miktarının artması
durumunda sistem otomatik olarak tank üzerinde bulunan dalgıç pompaları kapatır. Alarm durumunun
geçmesinin ardından tekrar otomatik olarak çalıştırır.)
Problar
• OIML (International ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY) standartlarında paslanmaz çelikten yapılmış
olup, ‘’SINIF #1’’ statüsündedir.
• Tank içerisinde ürün veya su ile kimyasal reaksiyona girmez ve özelliğini kaybetmemektedir.
• Yakıtın ve suyun seviyelerini ayrı ayrı ölçer. Tank içerisinde 5 farklı noktada sıcaklık ölçer ve ortalama yakıt
sıcaklığını hesaplar.
• Magnetostrictive problar, 0,012mm çözünürlükte ürün seviye değişikliğini, 0,2mm çözünürlükte su seviye
değişikliğini, 0,0005ºC çözünürlükte ısı değişiklerini tespit eder.
Şamandıralar
Şamandıralar sıvı içerisinde ve prob üzerinde uzun süre özelliğini korur. Ters manyetik alanlı şamandıralar prob
üzerinde tortu birikmesine izin vermez. Tortu birikmesinden kaynaklanacak takılmalar önlenir. Şamandıralar su ve
yakıt yoğunluklarına göre ölçüm yaparlar.

14

| Kullanıcı Kılavuzu
Otomatik İkmal Modülü
Tanklara yapılan tanker ikmallerini sistem otomatik olarak algılar ve iş bitiminde sistem otomatik dolum raporu
verir. Böylece kullanıcı tanker faturası ile dolumunu karşılaştırmış olur. Ayrıca yapılan dolumlar sistem hafızasına
kaydedilir.
Acr – Otomatik Kalibrasyon Ve Rekonsiliasyon
Tankların % 90 üzerindeki doldurulmasından %10 seviyelerinde boşaltılmasına kadar geçen zamanda, satışlar
durdurulmadan tek seferde en hassas ve doğru otomatik kalibrasyonu yapar.
Proses istasyon otomasyonunda gerçekleşmektedir. Bu işlem daha doğru bilgilere karşılaştırmalı olarak
ulaşılmasını sağlar.
Otomatik kalibrasyondan sonra tanklarda meydana gelebilecek değişiklikleri takip eder ve gözden geçirerek
düzeltme değerleri otomatik olarak hesaplanır.
Ald – Otomatik Sızıntı Tespiti
Tek cidarlı tanklarda, sensörlere gerek duymadan, istasyonu durdurmadan 0,37 lt/saat hassasiyetinde otomatik
sızıntı tespiti yapar. En az 1 saat süren tank kaçak testi sırasında istasyonda satış durdurulur ve sistem çok hassas bir
moda geçer. Test sonunda (varsa) kaçak miktarı detaylı olarak kullanıcıya bir raporlar verilir ve sistemin hafızasına
kaydedilir. Böylece geçmişe yönelik kaçak test raporlarına ulaşmak mümkündür. Kaçak testi sürekli periyodik veya
isteğe bağlı zamanlarda sistemin saati programlanarak yapılabilir.
Alarm Modülü
Tankta oluşabilecek bazı durumlarda sistem sesli ve görüntülü uyarı verebilmektedir. Tüm uyarılar parametrik
olup, istenilen seviyeler alarm değeri olarak programlanabilir. Sistem alarmları aşağıda verilmiştir:
• Düşük yakıt seviyesi
• Çok düşük yakıt seviyesi
• Yüksek yakıt seviyesi
• Çok yüksek yakıt seviyesi
• Yüksek su seviyesi
• Çok yüksek su seviyesi
• Hatalı Sıcaklık
• Yüksek sensör değeri
• Düşük sensör değeri
• Tank kaçak durumu
• Hatalı sıcaklık
• Prob hatası
• İşlemci hatası
• Yazıcı hatası
• Elektrik kesilmesi
Output Modül
Herhangi bir alarm durumu oluştuğunda, sisteme harici olarak ilave edilebilen output modül sayesinde harici cihazların
açılıp kapatılması mümkündür. Böylece alarm durumları oluştuğunda, kullanıcı sesli ve ışıklı alarm uyarısı almasının
yanında, harici cihazları da kontrol altına alabilir. Bu uygulamanın en bilinen metodu, tanklarda yakıt seviyesi
düştüğünde ya da su seviyesi arttığında sistemin o tankın dalgıç pompa kontaktörünü kapatarak dalgıcı durdurmasıdır.
Alarm durumu geçene kadar yani tanka yakıt konana ya da tanktaki su çekilene kadar sistem dalgıç pompanın
çalışmasına izin vermez. Diğer bir örnek olarak, tankta yakıt çok doldurulduğunda, dolum noktasına çekilecek olan
harici bir alarmın çaldırılmasıdır.

Web
İnternet ya da kapalı bir VPN ağıdır; internet erişimleri bu ağ içerisinde yer almaz. İstasyonlarda çalışan TSS programı, bahsi
geçen ağ içerisinden verileri, önceden belirlenmiş portlar üzerinden merkez noktadaki TDS programına ulaştırır.
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CentrOMat
TDS programı aracılığıyla gelen ve oluşan verileri raporlamada ve istasyona gönderilmek üzere veritabanında değişiklikler
yapmakta kullanılan kapsamlı bir programdır. Petrol şirketi merkez ofis tarafında kullanılmaktadır.

Şekil 7 - CentrOMat Arayız

PetrOMat
Tank ve pompa hareketlerini otomatik olarak kontrol altına alan Turpak, market ve muhasebe sistemlerinde de
istasyonlarda kullanılmak üzere farklı bir yapı meydana getirmiştir. Market otomasyonu, istasyon yönetimi ve resmi
muhasebeyi bünyesinde bulunduran ve pompa ve tank otomasyon sistemleri ile full-online çalışan Petromat® ‘ı
uygulamaya geçirmiştir. Petromat® öncelikli olarak yurtdışı projelerde (Romanya, Hollanda ve Hindistan) kullanılmış
ardından yazarkasa uygulamasının ardından Türkiye ‘ye adapte edilmiştir. Tank ve pompa hareketleri otomatik olarak
bu sisteme aktarılır. Marketten yapılan satışlar, tüm satın almalar da aynı platformda incelendiğinden dolayı istasyon
hareketlerine tam hâkimiyet sağlanır. Bunun yanında sistemler arası on-line entegrasyon sayesinde hiçbir manuel
işlem gerektirmez. Böylece farklı sistemler arası aynı bilgilerin girilmesi sonucu zaman kayıpları ve yapılan hatalar
önlenmiş olur. Ayrıca tüm teknolojik yapının tek firma üzerinden temin edilmesi, sistemlerin düzgün ve uyumlu
çalışmasına ve servis ve bakım konularında da ciddi tasarruf sağlanmasına olanak tanır. Petromat® ‘ın bazı özellikleri
aşağıdaki gibidir:
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Şekil 8 - PetrOMat Ara yüzü

Teknik Özellikler
• İstemci / Sunucu Mimarisi
• İlişkisel Veri Tabanı
• Windows Uyumlu Kullanıcı Ara yüzü
• OLE Desteği ( MS Office uygulamaları ile tam entegrasyon)
• Hareket İşleme
• Çoklu Belge Arabirimi
• Geniş İletişim Olanakları (Uzaktan bağlantı şekillerinin tümüyle çalışabilme)
Genel Özellikler
• Parametrik Yapı
• Çoklu Döviz Desteği
• Çift Yönlü Entegrasyon
• Parametrik Form Dizaynları (Fatura, İrsaliye, Çek Bordrosu v.b.)
• Kullanıcı Tanımlı Menüler
• Online Yardım Menüleri
• Log Dosyası ile Kullanıcı İzleme ve Sebepli Silme
• Geniş Raporlama ve Çok Yönlü Analiz Olanağı
• Farklı Lisanlarda Çalışma Olanağı
• Veri Güvenliği için Kolay Yedekleme Sistemi
Pos (Market İşlemleri)
• Otomasyon sistemleri ile Online Çalışabilmesi
• Vardiya Süresince Anlık Satış durumunu İzleme (Yakıt bazında)
• Yakıt ve Yakıt Dışı Mal Ayrımı
• Cari akaryakıt satışlarında Otomatik İrsaliye İmkanı
• VIU satışlarında Otomatik İrsaliye İmkanı
• Esnek Filtreleme ile İrsaliyeden Fatura İşlemleri
• Peşin Fatura İşlemleri (Faturada Otomatik Plaka No)
• Market Yazarkasa Satışlarının Aktarılabilmesi
BOS (Arka Ofis Ve Muhasebe)
• Ada, Pompa, Grup, Tabanca, Pompacı, Tank Tanımlama
17
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• Pompa ve PetroMat®’taki Yakıt Fiyatlarının Otomatik Değiştirilebilmesi
• Cari ve VIU Sevk İrsaliyelerinde Otomatik Muhasebe Fişi(Geçici Hesap)
• Vardiya Sonunda Otomasyon (Pumpomat®) ile Online İletişim
• Vardiya Kapatmada Pompaları Otomatik Kilitleme ve Açma
• Vardiya Sonunda Otomatik Muhasebe Fişi
• Pompacı Zimmetleme ve Mutabakat İşlemleri
• Yakıt ve Kurumal Sayım İşlemleri
• Vardiya Süresince Satış Raporları
• Alış İşlemleri
• Senet / Çek İşlemleri
• Online Stok Durumunu Görebilme (Tabanca Kapatıldığı Anda)
• Online Cari Bilgilerini Görebilme
• Online Muhasebe Bilgilerini Görebilme
• Yakıt Satışını Detaylı Görebilme (Pompacı, Cari, VIU)
• Tank Bilgileri
• Tek Tuş İle Windows Uygulamalarına (Excel v.b) Bilgi Gönderimi
• Kullanıcı Tanımlı Esnek Raporlar
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PumpOMat 2.2 Sisteminin Genel Özellikleri
Ara yüz
PumpOMat 2.2’in ara yüzü, kullanıcının menülere ulaşmasını kolaylaştırma amacını taşıyarak tasarlanmıştır. Yapılan
değişikliklerin çoğu, istasyonların isteklerine göre uyarlanmış ve deneme aşamalarında kullanım kolaylıkları sağladığı
görülmüştür.

•
•
•
•
•
•

Menüler gruplara ayrılarak programın sol tarafında önem sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru dizilmiştir.
Bu yöntem sayesinde hangi menü açık olursa olsun diğer bir menüye tek seçimle ulaşılabilir.
Hazır bilgiye anında ulaştırmayı hedeflerken sadeliği de ön plandadır.
Raporlama menülerine kullanım kolaylığı getirilirken içerik zenginleştirilmiştir.
Manüel ve Otomatik işlemlerde kullanıcıyı uyarıcı ve yönlendirici kontroller eklenmiştir. Örneğin gece 03:15 te arşivleme
yaparken bilgilendirici mesajlar görüntüler ve otomatik olarak sonlandırır. Arşivleme saati ve arşivlenmemiş satış miktarı
değerleri parametrik olarak ayarlanabilmektedir.
‘Eklentiler’ adında yeni bir menü eklenerek PumpOMat dışındaki diğer sistem programlarının (TankOMat vb.)
masaüstüne ulaşmadan PumpOMat içerisinden çalıştırılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu programların birden fazla
açılması engellenmiştir.

Online Altyapısı
Arka planda çalışan TSS adlı bir program aracılığıyla Merkez Office tarafıyla tüm işlemlerde senkron çalışarak işlemleri
gerçekleştirmektedir.

•
•
•
•

Dosya transferi yerine bilgi anında gönderilir.
Merkez Office’teki herhangi bir değişiklik, istasyonda geçerli olabilmek için dosya transferini beklemek zorunda
kalmadan anında istasyona iletilir.
Satış anında herhangi bir sorgulama işlemi gerektiğinde istasyon bilgisayarındaki güncelliği şüpheli bilgileri kullanmak
yerine Merkez bilgisini anında okuyarak müşteriye yanıt verebilir.
Taşıt Kimlik Tanıma Sistemlerinde kullanılacak limitlendirme özellikleri mümkün olduğu kadar çoğaltılsa bile bu online
altyapı sayesinde limit kontrolleri kolaylaşmaktadır.
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Ayarların Program İçinden Yapılması
Program ayarları sistem dosyalarına erişim ile değil, program içerisindeki Ayarlar Menüsünde bulunan seçenekler kullanılarak
değiştirilir.

•
•

Ayarlar Menüsünden yapılan değişikliklerin birçoğunun aktif olması için programı resetlemek gerekmez.
Programın resetlenmesi gereken durumlarda uyarı penceresi görüntülenir.

Klasör Yapısı
PumpOMat 2.2 klasör yapısı önceki sürümlerden farklı olarak tüm ilgili bileşenler ve dosyalar tek bir dizin altına alınarak
düzene sokulmuştur.
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Veritabanı
Program veritabanı tablolarına erişim engellenmiştir. Tüm veritabanı tabloları bir dosya içine saklanarak işleme alınır. Log
dosyaları da bu veritabanı içerisine oluşturulur.

•
•

Veritabanı tabloları 4.000.000 kayda kadar performansı etkilenmeden işleme alabilir.
İstasyon bilgisayarında direkt erişimin engellenmiş olmasına rağmen başka programlar aracılığıyla ulaşılmak istenirse
şifre koruması ile karşılaşılacaktır.

22

| Kullanıcı Kılavuzu

Thread Yöntemi
PumpOMat 2.2 programı yazılım uzmanları tarafından optimize edilirken Paralel çalışma yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntem
sayesinde:

•
•
•

Program içerisinde birçok işlem aynı yapılabilmektedir.
Farklı işlemler aynı anda çalışırken birbirlerinin performanslarını etkilemezler.
Program performansı artacağından hata oranını da sıfıra yaklaştırmaktadır.

Program Güvenliği ve Kullanıcılar
Şifreli menüler geliştirilerek Programa bir yönetici şifresi ve üç kullanıcı şifresi değiştirilebilecek şekilde tanımlanmıştır. Teknik
Servis düzeyinde erişim için Turpak Servis adı altında tek kullanımlık PDA cihazı ile tek kullanımlık şifreleme yöntemi (hazır
ancak henüz devreye girmedi) kullanılmıştır:

•
•
•

PDA ile PumpOMat 2.2 eşzamanlı çalışarak ürettiği şifre ile Turpak Servisi tüm programa –diğer kullanıcıların şifrelerini
bilmese bile- müdahale edebilir. Turpak servisi dışındaki herhangi biri programa müdahale edemeyecektir.
İstasyon yetkilisi, yönetici atanır ve şifresi verilir. Sistem ayarları dışındaki menülere girebilir.
Yönetici ise fiyatlar, tag tanımları ve programdan çıkabilme işlemleri için üç kişiye ayrı ayrı yetki verebilir. Bu sayede
yöneticinin bilgisi dışında ilgili menülere erişimi engellemiş olur.

Vardiya
Vardiya işlemi ve süresi önceki sürümlerden farklı olarak vardiyadaki satış sayıları ve pompa iletişim durumlarına göre şekil
alır:

•
•
•

Vardiya toplamları hesaplanırken en çok veritabanı yapısı ve sorgulama yöntemleri önemlidir. PumpOMat 2.2 programı
içerisinde en uygun yöntemler kullanılmış ve işlem süresi en aza indirilmiştir.
Pompa totalleri tüm pompalardan alındığı anda vardiya işlemi bitirilir. Tüm pompaların total sorgusuna verdiği cevap
süresi sıfır kabul edilirse, toplam vardiya kapama süresi 10 saniyenin altındadır.
Vardiya kapama işlemi, herhangi bir pompa total sorgusuna cevap verene kadar yapılmaz. Maksimum 30 saniye (bu
değer parametriktir) pompanın total göndermesi beklenir. Totalizör gelmezse 0 (sıfır) yazılıp vardiya kapatılır.

23

| Kullanıcı Kılavuzu

Arşivleme
Veritabanındaki SALES tablosunun satışları saklama aşamasında aşırı yüklenme gibi durumlarda performans kaybına
uğrayarak problem çıkmasını engellemek amacıyla önlem alınmıştır. Bu bağlamda;

•
•
•
•
•

SALES tablosunun yanı sıra ek olarak SALESARCHIVE adında bir tablo daha oluşturulmuştur.
SALES tablosundan istenilen miktardaki satışlar SALESARCHIVE tablosuna aktarılır.
Gün sayısı belirtilerek ilgili gün sayısından daha önceki kayıtlar arşive atılır.
Arşivleme işlemi her gün gece saat 03:15'te otomatik olarak yapılır.
Gün sayısı ve arşivleme saati değiştirilebilir.

Sıkıştırılmış Dosya Sistemi
PumpOMat 2.2 veri taşıma, saklama, yedekleme gibi işlemler için belirli aralıklarla değişik içerikli dosyalar oluşturur.

•
•
•

Bu dosyalar *.xml formatlı dosyalardır.
Bu xml dosyaları oluşturuldukları anda sıkıştırılarak *.zip formatına alınırlar. Yaklaşık %90 oranında sıkıştırma işlemi
gerçekleşir.
Bu sayede %90 oranında hacim kaybı önlenmiş olur.

Müşteri Ekranı
Sade, canlı ve yeterli bilgiler eklenmiş biçimde tasarlanmıştır.

•
•
•
•
•
•

Satış yapılırken ilgili pompa bölümü ekranda aktif hale gelir ve satış tipine ilişkin animasyon oynatılır.
Satış bilgileri –plaka, birim fiyat, satış tipi, yakıt tipi- ekranda görüntülenir.
Satış bittiğinde son durum bilgileri pasif halde görünür kalır.
İlgili tabanca sonraki satış için kaldırılır ancak yakıt verilmez ve tekrar yerine konulursa ilk satış bilgileri silinmez.
İstasyonda müşteri ekranı yoksa program ayarları içerisinden market monitörü devre dışı edilebilir.
Merkez ofis’e gitmeyen dosya var ise sağ üst köşede uyarı görüntülenir. Dosyalar 10 saniyede bir kontrol edilir. Dosya
yok ise herhangi bir bilgi yer almaz.
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Yabancı Dil Desteği
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Kullanıcı Ara yüzü

Şekil 9: PumpOMat 2.2

Bu bölümde, PumpOMat yazılımında kullanılan ara yüzler ve içerdikleri işlevler genel olarak ele alınacaktır. Sıralamada önem
sırası gözetilmemiş, PumpOMat ana ekranındaki sıralama takip edilmiştir.

Şekil 10: PumpOMat 2.2 Menü
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Görünüm

Şekil 11: Görünüm Menüsü

Ana Pencere
Bu pencere istasyon görevlilerinin güncel verilere kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
Geçerli Fiyatlar: Bu ekran, pompalara en son gönderilen birim fiyat değerlerini gösterir.
Geçmiş Fiyat Listesi: Bu ekran, daha önce gönderilmiş birim fiyat değerlerini tarih ve zamana göre listeler.
Vardiya Satış Miktarı (litre): Bu ekran, bütün ürünlerin anlık satışlarını, litre bazında satış tiplerine göre birebir kaydedip
toplayarak listeler. Ayrıca ürün tiplerine göre, toplam litre değerlerini de gösterir.
Vardiya Satış Tutarları (TL): Bu ekran, bütün ürünlerin anlık satışlarını, tutar bazında satış tiplerine göre birebir kaydedip
toplayarak listeler. Ayrıca ürün tiplerine göre, toplam tutar değerlerini de gösterir.
Transfer Detayları: Günlük VIU satışlarının, ürün bazında toplam tutar değerlerini gösterir. Daha önceki değerleri de tarih
verilerek gösterilmiştir. Gönderilme işleminden sonra Merkez ve İstasyon arasında karşılaştırma yapılır. Onaylama sistemi
devreye girer ve (+) işaretiyle imza işlemi gerçekleşmiş olur. (-) işareti görülen günlerde istasyon ile merkez arasında fark
oluştuğu ortaya çıkar. Satış adet ve tutarları gün bazında ayrıca belirtilir.
PumpOMat 2.2 programının bütün ekranlarında görülebilen alt bölümümdeki status barda, Petrol Şirketi ismi, İstasyon kodu,
İstasyon ismi, PumpOMat versiyonu, TURPAK Şirketi kurumsal adı, TURPAK Çağrı Merkez numaraları, TURPAK servis kodu
bulunmaktadır.
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Market Penceresi

Şekil 12: Market Penceresi

Bu ekran istasyon marketine giren müşterilerin araçlarına aldıkları yakıtı takip edebilmeleri için geliştirilmiştir. Otomasyon
bilgisayarında ve markette bulunan monitör’de ayrı ayrı açılabilir. Ürün tiplerine ait fiyatlar, pompalarda devam eden alımlar,
satış tipine göre satış anında animasyon görüntüleri ve istasyon bilgileri bu pencerede yer almaktadır.
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Vardiya İşlemleri

Vardiya kapatma işleminin gerçekleştirildiği ve kapatılan vardiya sonuçlarının görüntülendiği menüdür.

Vardiya Sonu

İstasyon vardiyasının alındığı/kapatıldığı işlemdir. Vardiya kapatıldığında diğer vardiya açılmış olur. ‘Vardiya Sonu’ butonuna
tıklandığında, aşağıdaki onay penceresi gelecektir:

Vardiya kapatma işlemine devam etmek için ‘Evet’ butonuna basıldığında;

•
•
•

Vardiya alıp vardiya dosyasını oluşturulur.
Vardiya raporu oluşturulur.
Pompa totalleri çekilir.

Pompaya Totalizör sorgusu gönderdikten sonra pompa total göndermezse PumpOMat 2.2, 30 saniye boyunca totalizörün
gelmesini bekler. 30 saniye dolmadan tüm totaller alınabilmişse vardiya kapatılır. Bu süre sonunda total hala
gönderilmemişse ilgili pompanın totali alınmadan vardiya kapatılır.
Pompa totalizör numaralarının bazı pompalardan gelmemesi durumlarında TURPAK Çağrı Merkezi 7/24 (212
3154141) ile iletişime geçiniz.
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Totaller alındıktan ve diğer işlemler de otomatik olarak bitirildikten bilgi mesajları görüntülenir:

İstasyonda TankOMat programı mevcut ise tank verilerinin alınma işlemi 5-10 sn ilave süre gerektirir.

PetrOMat mevcut istasyonlarda vardiya sonu
PumpOMat bilgisayarında PETROMAT programı devrede iken vardiya alma yöntemi değişecektir. Vardiyanın nasıl
alınacağı konusunda PetrOMat Kullanım Kılavuzuna başvurunuz. PETROMAT programı kurulu istasyonlarda, istasyon
vardiyası PetrOMat’tan alınacaktır.
Bu durumda PumpOMat’taki ‘Vardiya Sonu’ butonu pasif olduğu görülecek ve vardiya alma işlemini gerçekleştiremeyecektir.

Vardiya fişi
Vardiya kapatıldıktan sonra mevcut fiş yazıcıdan tutar ve litre bilgisi veren özet rapor çıkar.
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Vardiya Raporları

Kapatılan vardiyanın özetini ve totalizör raporunu görüntüleyip yazdırabileceğimiz bu pencereden aynı zamanda seçilen
vardiyanın toplam tutarlarını içeren fişini fiş yazıcıdan bastırabiliriz. Vardiya raporları menüsü açık iken vardiya kapatılırsa,
ekranda görünmesini sağlamak için Kayıtları Tazele butonu kullanılır.

Herhangi bir vardiya üzerinden işlem yapabilmek için önce listeden ilgili vardiya seçilir.

Şekil 13: Vardiya Raporları Ekranı

Vardiya Fişi

Vardiya Fişi butonu kullanılarak vardiya sonrası bilgi fişi yeniden bastırılabilir.
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Vardiya Raporu

Vardiya raporu içerisinde aşağıdaki bilgi kümeleri mevcuttur.

•
•
•

Satış türüne göre Satış adetleri, Satılan litreler ve Satış tutarlarının özeti.
Pompacı adlarına göre satış adetleri ve pompacı satış tutarları.
Yakıt türü bazında her ürünün birim fiyatı, satılan toplam litre ve tutar değerleri
Vardiya raporu içerinde değeri sıfır olan alanlar görünmezler. Hiç satış yapmayan pompacının adı, hiç satılmayan
bir ürün ya da satış tipi raporda yer almaz.
Bir vardiya içerisinde bir ürünün birim fiyatı değişiklik göstermiş ise Yakıt Türü özetinde bu farklı birim fiyatlarının
ortalaması görüntülenir.

İstasyon vardiya raporu örneği aşağıda görülmektedir.
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TankOMat sistemi bulunan istasyonların vardiya raporu içerisinde Tank çıkış ve dolum miktarları bulunur. Pompa satışları ile
karşılaştırma yapılarak sonuçlar ayrı bir tabloda gösterilir.

Totalizör Raporu

Pompa totalizörü, pompanın sattığı yakıtın litresini kendi içerisinde toplaması ile oluşur. Birçok pompada hem elektronik,
hem de mekanik olarak pompa tipine göre değişiklik gösteren yöntemlerle görülebilir. Pompa totalizörünün pompa
üzerinden okuyabilmek için gerekli bilgi pompa firması yetkililerinden alınabilir.
PumpOMat vardiyası kapatıldığında pompaya komut gönderilerek on anki totalizör numarası bilgisi sorulur. Pompanın cevabı
da üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan rapora yazılır ve farklar yani yapılan satışlar hesaplanır.
Bu hesap sonucu çıkan değerler pompaya göre yapılmış satışlardır. Vardiya raporunda görülen toplamlar ise satışların tek tek
alınarak ve pompacı, yakıt türü, satış tipi bazında gruplanarak hesaplanırlar. Pompadaki satışın litre ve tutar bilgisi ayrı ayrı
alınır, hesaplanmaz.
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Yazarkasalı istasyonlarda PumpOMat – pompa iletişimi arasına Arabirim denilen merkezi bir ünite yerleştirilerek. Pompa
haberleşmesi arabirim üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Pompa totalizör sorgularında ise veriyi arabirim kontrol
ederek geçiş sağlamaktadır. PumpOMat tarafından gönderilen sorguların cevabını alıp geri döndürmektedir.
Bu bağlanma, yazarkasalı istasyonlarda pompa totalizörlerinin pompa üzerinden okunan değerleri ile PumpOMat totalizör
raporuna yansıyan değerleri arasında oluşan farklar pompa-arabirim iletişimden kaynaklanmaktadır.
Pompa totalizör numaralarının totalizör raporunda yanlış görünmesine çözüm olarak yazarkasa ya da pompa
firması yetkilileri ile iletişime geçiniz.
Pompa totalizör numaralarının bazı pompalardan gelmemesi ve virgül kayıklıkları durumlarında TURPAK Çağrı
Merkezi 7/24 (212 3154141) ile iletişime geçiniz.
Vardiya kapatıldığında oluşturulan pompa totalizör raporu örneği aşağıda görülmektedir.
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Alan
CPU
TBNC
YAKIT
SON ENDEKS
ILK ENDEKS
ENDEKS FARK
TOPLAM LİTRE
SATIŞ
FARK

Açıklama
Sistemde tanımlı pompa numarasıdır. Pompanın PumpOMat market ekranında görünen adıdır.
Sistemde tanımlı pompa tabanca numarasıdır.
Tabancada yer alan ürünün adıdır.
Vardiya kapatılırken alınan pompa totalizör numarasıdır.
İncelenenden önceki vardiyada alınan pompa totalizör numarasıdır.
SON ENDEX ile İLK ENDEX arasındaki farkı gösterir.
FARK değerlerini ürün bazında toplamlarını gösterir.
PumpOMat uygulamasından alınan tabanca bazlı satış bilgisidir.
Totalizör farkı ile pompa satışları arasındaki farkı gösterir.

Çoklu Vardiya Raporları
Birden fazla ardışık vardiyanın raporunu tek bir rapor sayfasında görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz. Çoklu
Vardiya ve Totalizör raporları aynı yöntemle elde edilirler.
Vardiya Raporları penceresinde bulunan Toplu Vardiya Raporu butonunu tıklatınız.

Toplamını görmek istediğiniz vardiya grubunun ilk ve son olanını belirleyeceğiniz bu pencerede Vardiya Seç butonları
kullanılacaktır.
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Vardiya seçim penceresinden istediğiniz vardiya işaretleyerek Seç butonunu tıklatınız. Çoklu vardiya seçim penceresi
seçtiğiniz vardiyaya ilişkin tarih, saat ve vardiya adı bilgilerinin geldiği görülecektir.

Vardiya seçim penceresindeki seçmiş olduğunuz ilk ve son vardiya bilgilerini kontrol ettikten sonra aynı pencerede yer alan
Seç butonunu tıklatınız.
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Seçtiğiniz 2 vardiya dâhil olmak üzere bunların arasında kalan diğer vardiyalar da işleme alınacaktır. Çoklu vardiya saatleri
ayarlanırken İlk vardiyanın başlangıcı, son vardiyanın bitiş saati baz alınır. İlgili vardiyaların totalizör numaraları İlk ve Son
endeks olarak ayarlanır ve buna bağlı olarak Çoklu vardiya raporu içerisinde yer alan litre değeri Çoklu totalizör raporunda
yer alan litre değeriyle aynı olduğu görülür.

Vardiya Dosyası Oluştur

Vardiya dosyaları, istasyonun muhasebesel anlamda kullandığı programının satış veya vardiya bilgilerine ihtiyaç duyması
durumunda kullanılmaktadır. Vardiya kapatıldığında mevcut vardiya bilgilerini içeren bir dosya ya da her satış bittiğinde
güncellenen paylaşılmış dosyalar istasyon muhasebesi içerisine aktarılabilir.
Bu dosyaların PumpOMat program yükünü azaltması açısından ön değer olarak kapalıdır. İhtiyaç duyulduğundan destek ile
açılabilir.
Vardiya ve satış dosyalarının aktif edilmesi ve nasıl kullanılacakları ile ilgili destek için TURPAK Çağrı Merkezi 7/24
(212 3154141) ile iletişime geçiniz.
Aşağıdaki şekilde bozuk vardiya dosyasının nasıl tekrar oluşturulacağı ile ilgili şekilli anlatımlar mevcuttur.
Vardiya alındığında oluşturulan dosyalarda herhangi bir problem olduğunda ya da herhangi bir nedenle oluşturulamadığında
manüel olarak oluşturmak için bu menüden yararlanılır.
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Vardiya satırını seçip ‘Dosya Oluştur’ butonu tıklandığında işlemi onaylamak için aşağıdaki pencerede ‘Evet’ butonu
tıklanmalıdır.

PumpOMat işlemi bitirdiğinde aşağıdaki bilgi penceresini açar.

Bilgi penceresi Tamam butonu ile kapatılır. Bilgi Penceresi kapatılmazsa 10 saniye sonra otomatik olarak kapatılacaktır.
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Raporlar

Bu pencere, PumpOMat tarafından üretilen raporlara erişim sağlamaktadır. Girilen tarih aralığı içerisinde Detay, Genel ve
Grafik olmak üzere her işlem çeşidi için rapor bu menü aracılığıyla türetilmektedir.

Herhangi rapor üretebilmek için öncelikle bir rapor tipi seçilmelidir. Menüde yer alan Tüm satışlar, TAŞITMATIK satışları, Cari
satışlar vb. seçeneklerden istenilen herhangi biri tıklandığında bu seçeneğe ilişkin pencere görüntülenecektir.
Raporlar ekranı 4 ana bölümden oluşur:

•
•
•
•

Tarih seçim alanları
Filtre bölmesi
Rapor tipi seçim butonları
Kullanıcı tanımlı rapor bölümü
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Tarih aralığı belirleme
İki tarih arası satışları görebilmek için yukarıdaki şekilde yer alan tarih ve saat alanları değiştirilir.
Günün tarihine ayarlamak için Tarih Öndeğerlerine Ayarla butonuna tıklamak yeterlidir. Bu işlemle birlikte saat değeri gün
başlangıcı ve bitişine otomatik olarak ayarlanır.

Belirli bir vardiya başlangıç ve bitiş tarihine ayarlayabilmek için Vardiya Seç butonu ile açılan vardiya listesinden yararlanmak
yeterlidir.
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Zaman aralığı değiştirme çerçevesinde “Her ikisini de değiştir” seçeneği işaretliyse Seçilen vardiyanın başlangıç ve bitiş tarih
ve saatleri alınacaktır. “Sadece başlangıç zamanı” seçeneği, seçilen vardiya yalnızca başlangıç zamanını, “Sadece bitiş zamanı”
seçeneği ise vardiyanın yalnızca bitiş zamanını getirecektir.

Filtre Uygulama
Filtre alanlarında yer alan seçeneklerin birden fazla ve belirli koşullarla seçimi yapıldıktan sonra rapor alınabilir. Filtre
alanında bir kriter seçtiğinizde iki farklı süzme özelliği olan pencere ile karşılaşılabilir. Standart filtre penceresi birbirinden
bağımsız kayıt sayısı az ve belirli olan durumlarda görüntülenir. Gelişmiş filtre penceresi ise metin içinde arama, çok kayıt
içersinden bazılarına görüntüleme gibi gelişmiş seçenekleri barındırır. Bu iki pencereden herhangi biri rapor filtre alanı
seçiliğinde otomatik olarak açılır.

Standart filtre

Pencerede görünen önceden belirenmiş seçeneklerden bir veya daha fazlasını seçerek

Gelişmiş filtre

Arasında, Eşittir ve Diğer seçeneklerinden biri seçilir.
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Elle alanlar doldurulabilir ya da varsa listeden kaydı seçmek için

tuşu kullanılabilir.

Seçim yapıldıktan sonra geçerli olabilmesi için fitre kutusuna atılmalıdır. Bunun için

tuşu kullanılır.

Seçimi kutudan çıkarmak için çift tıklatınız.
Arasında
Belirlenen 2 değer dâhil olmak üzere bu 2 değer arasında yer alan tüm kayıtları getirir.
Eşittir
Girilen tam değere sahip kayıtları getirir.
Diğer
Benzer, Küçüktür, Büyüktür, Küçük eşittir, Büyük eşittir ve Eşit değil seçimleri yapılabilir. Benzer biçimli seçimlerde yaklaşık
sonuçlara ulaşmak için % işareti kullanılabilir.

Bu örnek seçin filo kodunun 100 ile başlayan tüm kayıtları getirir.

Filtreler Penceresi

Filtre alanlarında yapılan seçimler Filtreler penceresinde sıralanır.
Filtreleri kaldırmak için klavyeden Del tuşuna basılır ya da Filtre Alanları penceresinden filtre seçimi kaldırılır.

Filtre Kaydetme
Filtre seçimleri yapıldıktan sonra Kullanıcı Filtre Tanımlı Rapor bölümü rapor filtre grubu daha sonra kullanılmak üzere
kaydedilebilir.

Bunun için Kullanıcı Filtre Tanımlı Rapor bölümünde
veriniz ve OK butonuna tıklatınız.

butonuna tıklatınız. Açılan pencerede filtre grubuna bir ad

Yapılan işlem sonucu kayıtlı filtre grubu artık kullanılabilir.
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Filtre grubunu silmek için kayıt listeden seçilir ve

butonu tıklanır.

Sıralama
Rapor görüntülemeden önce sıralayabilirsiniz.
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Detay Rapor önizleme ve yazdırma

Daha önce Filtre grubunu belirlediğiniz raporun Detayını yazdırmak üzere önizleme ekranında görmek için
butonunu kullanınız.
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Özet Rapor önizleme ve yazdırma

Daha önce Filtre grubunu belirlediğiniz raporun Özetini yazdırmak üzere önizleme ekranında görmek için
butonunu kullanınız.
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Sorgulama penceresinde kayıt inceleme
Daha önce Filtre grubunu belirlediğiniz raporu daha detaylı incelme için bir elektronik tabloya aktarabilirsiniz. Bunun için

butonunu kullanınız.

•

Kolon adlarını üst bölüme sürükleyerek gruplama yapılabilir.

•

Önizleme ekranına gönderilebilir.

•

Sıralama yapılabilir.

•

Excel e aktarma yapılabilir.
aşağıdaki dosya kaydetme penceresi açılır.

Bunun için kolon başlıklarını tıklatınız.
Butonu yanındaki Ok işareti ile açılacak Excel seçeneğini tıklattığınızda
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•

Özel kolon filtresi:

•

Özel fitreler uygulanabilir ve kaydedilebilir.
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•

Satış fişi yazdırılabilir.

Standart Raporlar
Tüm satışlar
Pompacı, VIU, Bireysel vb. satış tiplerine ait rapor yapıları bu rapor tipi ile aynıdır. Aşağıda örnek özet ve detay rapor
sayfalarını görebilirsiniz.
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Plaka Bazlı Satışlar
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Mutabakat Raporu
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Grafik Raporları
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Satış tarihine göre
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Satış tipine göre
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Yakıt Tipine göre
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Pompacı adına göre
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Filo koduna göre
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Plakaya Göre
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Analiz Raporları

Kolonların sürüklenerek kayıt gruplaması yapılabilen rapor tipidir. Excel Pivot Tabla özelliklerine sahip bu raporda Kolon bazlı
ve sıralama, Excel’e aktarım, grafiklendirme özellikleri mevcuttur. Tüm bu kapsamlı yetenekler tek ekranda gerçekleştirilir.
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Grup Tanımlı Satış Raporları

En çok kullanılan kriterlere göre kayıtların gruplanmış şekilde yazdırılmasına imkân tanır.
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Kullanıcı Tanımlı Raporlar

Uzman kullanıcılar için geliştirilmiş raporlama sistemidir. Veritabanı SQL komutlarından faydalanılarak sınırsız esneklikte
rapor oluşturma şansı yaratır. Oluşturulan rapor biçimleri kaydedilerek daha sonra da kullanılabilir.

65

| Kullanıcı Kılavuzu

66

| Kullanıcı Kılavuzu

Baskı Önizleme Fonksiyonları

Şekil 14: Baskı önizleme fonksiyonları

Raporları Dosyaya Yazdırma ve Çıktı Özellikleri

Baskı önizleme sayfası araç çubuğunda yer alan yazıcı butonu tıklandığında aşağıdaki yazıcı yazdırma seçenekleri
görüntülenir.

Şekil 15: Yazdırma seçenekleri

Yazıcı seçimi

Printer bölümündeki Name alanında bulunan yazıcı listesinden A4 destekli yazıcı seçilmelidir.
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Bu yazıcının genel özelliklerini değiştirmek için Properties butonu kullanılır.
Yazıcı seçim bölümündeki yazıcı adını her pencere açılışında değiştirmek zorunda kalıyorsanız TURPAK Çağrı
Merkezi 7/24 (212 3154141) ile iletişime geçiniz.
Dosyaya Yazdırma
Bu özellik anlatılırken Excel formatı için açıklamalar kullanılacaktır.
Dosyaya aktarma özelliğini aktif etmek için Print to File seçeneği işaretlenmelidir.

Type alanından istenilen format seçilir. Örnekte Excel formatı ele alınacaktır.

Dosya kaydetme yeri olarak ilgili buton tıklandığında açılan pencerede seçim yapılmalıdır. Dosya adı da aynı pencerede
yazılır.

Kaydetme yeri ilgili alana otomatik olarak yazılacaktır.

Ayarlar bitirildikten sonra OK butonu tıklanır ve seçimler doğrultusunda işlemler biter.

68

| Kullanıcı Kılavuzu

Eklentiler

Şekil 16 : Eklentiler Menüsü

TankOMat programı, istasyonda bu sistem mevcut ise aktif olmalıdır. PumpOMat Program Ayarları Menüsünden bu
programın Aktif ya da Pasif olma durumu değiştirilebilir.

TankOMat
Bu program, istasyon yakıtlarının depo edildiği tankların seviyelerini litre, milimetre, sıcaklık ve diğer bütün tank özellikleriyle
bilgisayar ekranına aktarma işleminde kullanılmaktadır. Otomatik kalibrasyon, su seviyesi uyarı sistemi, otomasyon programı
ile entegre çalışarak rapor ve fark üretme, düşük ve yüksek ürün uyarı sistemi, dolum bilgisi verme gibi birçok ihtiyaç
duyulabilecek özellikleri de içinde bulundurmaktadır. Tank seviyelerini görsel olarak da göstererek aynı zamanda rapor
edebilir.

Şekil 17: TankOMat Eklentisi

Otomasyon
Tank tanımlarının yapıldığı, PumpOMat programına veri alış verişinin sağlandığı ve kalibrasyon ayarlarının gerçekleştirildiği
bölümdür.

Raporlar
Vardiya raporu, Alarm raporu ve Tank dolum raporlarının alındığı bölümdür.

Diğer
TankOMat hakkında bilgi veren bölümdür.
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E-Form (Elektronik Arıza Formu)
Program ayrıntıları ve kullanımı için E-Form Dokümanına başvurunuz.

PumpOMat 2.2 ile birlikte gelen bu modül önceki sürümlerden daha basit ve gelişmiş bir yapıya sahiptir. Kullanıcıya daha az
işlem bırakır ve sistem yapısı olarak da çok daha basit ve kullanışlıdır.
Bu uygulama ile yapılan satışın TAŞITMATIK satışından farkı yoktur. Yakıt verilemeyen araç için merkez tarafından bilgilerini
almak için kullanılan bu program aynı zamanda ilgili pompaya komut göndererek yakıt ikmalini başlatır. Yakıt verme işlemi
bittiğinde ise satış veritabanına TAŞITMATIK gibi kaydedilir ve hemen merkeze gönderilir. Merkez tarafından E-Form ile
yapılan satışlar için ayrıca işlem yapmaya gerek kalmaz.

Arıza Formlu Satışları Raporlama
E-Form ile yapılan satışların PumpOMat raporları, Arıza Formu kategorisinden alınır. Bu alandan seçim yaparak raporunu
alabilirsiniz.
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E-Form ile satış yapıldıktan sonra Fiş yazıcıdan çıkan fiş üzerinde Müşteri ve İstasyon Yetkilisi için imza alanları mevcuttur ve
çift nüshadır.
Rapor Sorgulama ekranından satış fişini bastırabilirsiniz.
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Tanımlamalar

Tanımlamalar menüsünde yer alan bölümlere erişim şifreleri konusunda TURPAK Çağrı Merkezi 7/24 (212
3154141) ile iletişime geçiniz.

Fiyatlar
Bu menü, pompa üzerinde bulunan yakıt birim fiyatlarını değiştirmek için kullanılır.
Filo tanımlama menüsü şifreli bir menüdür. TURPAK yetkili servisi, İstasyon yetkilisi ve Filo Yönetimi yetkilisinin erişim hakkı
vardır.
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Bu pencere pompalardaki yakıt fiyatlarının PumpOMat tarafından güncellenmesini sağlar. Girilmiş tüm fiyatların tarihçesi de
bu pencerede mevcuttur.

Yeni Fiyat Gönderme
Yeni fiyat ekleme penceresi pompalardaki fiyatları değiştirmek için kullanılır.
Fiyat gönderme işlemine başlamadan önce tüm pompalardaki tabancalar kapalı olduğundan emin olunuz.

Fiyat gönderme işlemi için öncelikle Yeni. Fiyat git butonu tıklanır.
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Yeni fiyatlar bu pencere aracılığıyla pompalara gönderilir. Tüm alanlar YTL fiyat girişine izin verecek şekilde formatlanmıştır.

Fiyat Listesini Yazdırma
Geçmiş Fiyat Listesini yazdırmak için Fiyatlar menüsünde bulunana Yazdır butonu tıklanmalıdır.

Aşağıda baskı önizleme sayfası görülmektedir.
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İndirim Kartları

PumpOMat Tanımlamalar menüsünden İndirim Kartları menüsüne ulaşmak mümkündür. Bu menüye erişim şifre gerektirir ve
bu şifre Fiyatlar menüsü şifresi ile aynıdır (Fiyatlar şifresi değiştirilirse, İndirim Kartları menüsü de aynı şifreyi alır). Bu menü
de diğer şifreli menülerde olduğu gibi 1 dakika boyunca kullanılmadan açık kalırsa kendiliğinden kapanır kaydedilmemiş
değişiklikler iptal olur.
İndirim Kartları menüsü menüler arasında yoksa Müşteri Hizmetlerini ya da Turpak Çağrı Merkezini arayarak bilgi alınız.

İndirim Kartı Tanımlama
Bir İndirim Kartı eklemek için İndirim Kartları menüsünde iken Ekle butonuna tıklatınız.

İndirim Tanımı Alanına bu indirim yönteminin özelliklerini kısaca ifade eden ve anahtarlık veya cari filolara atama yaparken
kullanacağımız tanımını giriniz.
Açıklama bölümüne ise bu İndirim Kartının neden tanımlandığına ilişkin daha sonra hatırlatma yapması amacıyla açıklama
giriniz.
Durumu alanı Pasif yapıldığında bu İndirim Kartını silmeksizin kullanılmaz duruma getirilmesi için kullanılır. Pasif edilen bir
karta bağlı anahtarlık veya cari filolar ıskontodan yararlanamayacaklardır.
Tipi alanında Geçici seçimi Iskontonun uygulanacağı tarih aralığını girme imkânı sunar. Belirtilen süre dolduğunda bu indirim
kartının Durumu otomatik olarak Pasif olur. Sürekli tercihi ise İndirim kartını süresiz olarak devrede tutar.
Kaydet ile yaptığınız değişiklikleri kaydediniz. Aşağıda görüldüğü gibi yeni İndirim Kartınız listede görülecektir.
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Mevcut bir İndirim kartındaki bilgileri düzenlemek için Değiştir, seçili İndirim Kartını listeden kaldırmak içinse Sil butonunu
kullanın.
Bir İndirim Kartı, bir anahtarlık veya cari filoya atanmış ise silinemez. Öncelikle kartın tüm atamaları iptal edilmeli ve tekrar
denenmelidir.

İndirim Kartına Yakıt Tipi ve İndirim Tanımlama
Seçil İndirim Kartına indirimli ürün atamak için İndirim Kartları menüsündeki Detaylar bölümündeki Ekle butonuna tıklatınız.

Yakıt Tipi alanından indirim uygulamak istediğiniz ürünü seçiniz.
İndirim Oranı (%) alanına ürünün geçerli birim fiyatı üzerinden uygulayacağınız indirim oranını giriniz.
Birim fiyatı 3,000 TL olan bir ürüne %5 İndirim Oranı uygulanırsa bu İndirim Kartına bağlı anahtarlık veya cari filolara 2,850 TL
den verilecektir. İndirim oranı %0,1 hassasiyetli olarak giriş yapılabilir.
İstediğiniz tüm ürünler için oranları girip Kaydet butonu ile geçerli hale getirdiğinizde aşağıdaki pencerede görüldüğü gibi
listeleneceklerdir.

76

| Kullanıcı Kılavuzu

•
•
•

Tüm ürünler için İndirim Oranını aynı seçebilirsiniz.
Bazı ürünlere hiç İndirim Oranı uygulamak istemiyorsanız Sil butonu ile listeden kaldırabilirsiniz.
Bir ürünün indirim oranını değiştirmek istiyorsanız Değiştir butonunu kullanınız.

İndirim Uygulama
Bir müşteriye (Cari ya da normal) indirim uygulamanın ön koşulu İndirim Kartı tanımlamaktır. Eğer bir indirim kartı
tanımlamadıysanız İndirim Kartları menüsünü inceleyiniz.
İndirim Anahtarlığı ile İndirim Uygulama
Herhangi bir müşteriye belirlenmemiş bir zamanda, belirlenmiş bir oranda indirim uygulayabilmek için indirim Anahtarlığı
(Key ya da Tag olarak da ifade edilir) tanımlamak gerekir. Bu anahtarlık pompa üzerindeki okuyucuya okutulduktan sonra
pompanın yakıt vermeye başlaması için Pompa Görevlisi’nin kendi anahtarlığını okutması gerekir. İndirim anahtarlığı yalnızca
pompanın birim fiyatını değiştirmek için kullanılır, pompadan yakıt vermeye yetkili yine Pompa Görevlisidir ve yapılan satış
bu görevli üzerinden raporlanır.
Öte yandan indirimli olarak yakıt verilmek üzere İndirim Anahtarlığı okutulduktan sonra Pompa Görevlisi yerine bir VIU aracı
(Taşıt tanıma sistemi mevcut araç) okutulursa sistem yakıt verme işlemini iptal eder.
İndirim Anahtarlığı pompacı gibi tanımlanır. Aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz.
İndirim Anahtarlığı Tanımlama
Öncelikli olarak bir Anahtarlığı pompaya okutarak 16 haneli kodunu edinin. Daha sonra PumpOMat Filo Tanımları
menüsünden İSTASYON filosu altına gelerek Ekle butonuna tıklatınız. Aşağıdaki pencere görünecektir.
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Bu pencerede Tag numarası alanına 16 haneli kodu giriniz. Plaka alanına ise bir ad yazınız.
İndirim Kartı alanında daha önce tanımladığınız İndirim Kartlarının listesi görülecektir. Bu indirim anahtarlığına uygulamak
istediğiniz indirime uygun İndirim Kartını seçiniz ve Kaydet butonuna tıklayınız.
İndirim uygulamak istediğiniz herhangi bir müşteriye yakıt verirken Pompa Görevlisi kendi anahtarlığından önce İndirim
Anahtarlığını okutmalıdır.
Cari Filolara İndirim Uygulama
Tanımlı bir Cari Filo’nun tüm araçlarına belirlenmiş bir oranda indirim uygulayabilmek için Filoya, daha önce tanımlanmış bir
İndirim Kartını atamak gerekir. Cari Filoya İndirim Kartı atamak için aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz.
Öncelikli olarak bir PumpOMat Filo Tanımları menüsünden indirim uygulamak istediğiniz Cari müşteriyi seçerek Düzenle
butonuna tıklatınız. Aşağıdaki pencere görünecektir.

İndirim Kartı alanından bu Cari Filoya uygun istediğiniz İndirim Kartını seçiniz ve Kaydet butonu ile değişikliği geçerli duruma
getiriniz.
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Yukarıdaki örnek Cari Filo ve İndirim Kartı özelliklerinde görüldüğü gibi MUTLU KARDESLER adlı Cari Filonun tüm araçları
hangi ürünü alırsa alsın %6 oranında indirimden faydalanacaklardır.
Cari Filo Araçlarına İndirim Uygulama
Tanımlı bir Cari Filo’nun bir aracına belirlenmiş bir oranda indirim uygulayabilmek için bu araca, daha önce tanımlanmış bir
İndirim Kartını atamak gerekir. Cari Filonun aracına İndirim Kartı atamak için aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz.
Öncelikli olarak bir PumpOMat Filo Tanımları menüsünden indirim uygulamak istediğiniz Cari müşteriyi seçerek Araçlar
sekmesine geçiniz. Cari filonun indirim uygulayacağınız aracını seçerek Düzenle butonunu tıklatınız. Aşağıdaki pencere
görünecektir.

İndirim Kartı alanından seçili Cari Filonun bu aracına uygun istediğiniz İndirim Kartını seçiniz ve Kaydet tıklatınız.
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Yukarıdaki örnek Cari Araç ve İndirim Kartı özelliklerinde görüldüğü gibi MUTLU KARDESLER adlı Cari Filonun 34AB1234
plakalı aracı Kırsal Motorin ürününü %3 oranında indirimli olarak alacaktır.

Filo Tanımları

Filo Tanımları menüsü istasyon pompacı tanımlamaları ve cari müşteri işlemlerinde filo tanımlama aşamasında kullanılır. Filo
tanımlama menüsü şifreli bir menüdür. TURPAK yetkili servisi, İstasyon yetkilisi ve Filo Yönetimi yetkilisinin erişim hakkı
vardır.
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İSTASYON adında sabit bir filo vardır ve değiştirilemez. Bu İSTASYON filosu altına yalnızca pompacı anahtarlıkları tanıtılabilir.
Pompacı anahtarlıklarına satış sonrası fiş çıkmaz.
CARİ müşteri tanımlarken önce cari müşteri firma bilgileri FİLOLAR genel sekmesinde girilir. Araçları ise FİLOLAR menüsünden
filo seçilip, araçlar bölümüne geçildiği zaman açılan pencereye eklenir.
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Filo ve Araç ekleme işlem ayrıntıları için aşağıdaki başlıkları inceleyiniz.

Filo Ekleme

Filo ekleme adımları için aşağıda bulunan resimler üzerindeki numaraları takip ediniz.
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•
•
•
•
•

Filo kodu otomatik verilir
Daha sonra toplu fatura kesebilmek için yazarkasa fişinin Mali olarak çıkarmasını engellemek için “Yazarkasa fişinde
faturaya dönüştürülecek yazsın” seçeneğini işaretleyin.
Cari filonun fatura bilgilerini ilgili alanlara girin.
Eğer indirim yapılacaksa daha önce tanımladığınız bir İndirim Kartını seçin.
Limiti belirlemek isterseniz Peşin ödemeli ya da normal Kredili limitinden birini seçerek limit miktarını girin.

Şekil 18: Filo Tanımlama Adımları

Filoya Araç Ekleme
Anahtarlık (TAG) Kodu bulma
Araç tanımlamak için öncelikle araca verilecek olan anahtarlığın (TAG) 16 basamaklı numarası gereklidir. Bunu öğrenmek için
TAG’ı herhangi pompada tag okuyucuya okutunuz. Tag okuturken tabancayı kaldırmalısınız.
Fiş yazıcıdan ‘Tanımsız Araç’ ibaresi bulunan bir fiş çıkacaktır. Bu fiş üzerinde 16 basamaklı ilgili TAG’ın kodu bulunmaktadır.
İstasyonda kullanılan herhangi bir fiş yazıcı yoksa kodu elde etmek için otomasyon bilgisayarında
C:\TURPAK\PUMPOMAT\TEMP\LOCAL_TAG.TXT dosyasından yararlanınız.
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Araç Ekleme

Aracın bulunacağı filoyu filo listesinden seçtikten sonra Araçlar sekmesine geçmekle işleme başlayınız. Eğer bir Pompacı
tanımlayacaksanız, FİLOLAR listesinden ISTASYON filosunu seçiniz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tag numarasını giriniz.
Araç plakasını giriniz.
Limitlendirme yapacaksanız Günlük Limit alanlarına litre ve tutar bilgisi giriniz.
Araca indirim uygulanacaksa daha önce tanımı yapılmış bir indirim kartını ilgili listeden seçiniz.
Aracın yakıt alımı hemen başlamayacaksa kara listeye alınız.
Anten kontrolü alanı araç deposuna takılan tag üniteleri için kullanılır. Tabanca uzaklaştırılınca sistem yakıt alımını
durdurur.
Aracın yakıt alabileceği saat dilimini giriniz. Boş bırakıldığında sınırlama getirmez.
Aracın alabileceği yakıt tiplerini seçiniz. Yanılış yakıt dolumu için önemlidir.
Araca gün kısıtlaması vermek için yakıt almasını istemediğiniz günlerin işaretini kaldırın.
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Kullanıcılar

Kullanıcılar Menüsü, İstasyon yetkilisinin Filo Tanımlama, Fiyat Gönderme ve Programdan çıkabilme işlemleri için ayrı ayrı
şifreler tanımlayarak değiştirebilmesi için tasarlanmıştır. İstasyon yetkilisi bahsedilen işler için değişik personeller atayabilir
ve bunlara ayrı şifreler verebilir. İstediği zaman ise şifreleri değiştirebilir.
İstasyon yetkilisinin diğerlerinden ayrı bir şifresi vardır ve bunu TURPAK yetkili servisinin de bilmesine gerek yoktur; çünkü
TURPAK personeline verilen şifre, istasyon yetkilisi dâhil diğer tüm kullanıcıların erişim haklarına sahiptir.
Filo tanımlama menüsü şifreli bir menüdür. TURPAK servisi ve İstasyon Yetkilisi erişebilir.
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Şifre Değiştirme
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Ayarlar
PumpOMat Program Ayarları değişiklikleri ihtiyaçlarınız için TURPAK Çağrı Merkezi 7/24 (212 3154141) ile
iletişime geçiniz.
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PumpOMat Problemleri için Destek
Her türlü problem için TURPAK Çağrı Merkezi 7/24 (212 3154141) ile iletişime geçiniz.
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