Dijital Dönüşümdeki En Büyük Adımınız

TASK

KONUM BAZLI GÖREV YÖNETİM VE TAKİP SİSTEMİ
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İş Takibi Çözümleri

Yönetici
İşini ve personelini her yerden
anlık olarak izler.

Personel
Günlük planını görür.

Müşteri
İşinin ilerleyişini görür.
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Sahayı anlık olarak izleyemiyor.
İşi bitirme süresi uzayabiliyor.

Problemler neler?

Yönetici

İşlerden analiz çıkaramıyor.
Zamanı etkin kullanamıyor.
Personelin doğru çalıştığından
emin değil.

Müşteri
Geleneksel iş takip yöntemleri
artık işe yaramıyor.

İşi zamanında mı bitecek
bilmiyor.
İşinin doğru yapıldığından
emin olamıyor.

Günlük planlaması
sistematik değil.

Personel

Verdiği raporların
unutulduğunun farkında.
Sürekli aranıp “Nerdesin?”
sorusu demotive ediyor.
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Çözüm
1. Adım

2. Adım

Görev
Atanır

Personel
Göreve
Gider

Bir işi sistemden
kaydedip istediğiniz
personele atarsınız.

Atanan işi gören
personel, belirtilen
görev yerine gider.

3. Adım

Konumu
Bildirir

Göreve başladım
butonuna dokununca
konum ve saat
bilgisi haritaya yansır.

4. Adım

Raporu
İletir

Görev bitince
butona dokunur ve
fotoğrafla beraber
raporunu girer.

5. Adım

İş Biter

İş biter. Tüm
süreçleri yönetici
ve müşteri anlık
takip eder.
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Neden Tracer Task?

Tracer Task

Şu anda işte ters giden bir durum olduğunda müşteri,
personel veya hedef kitleden tepki gelmeden anlaşılmıyor.
Bu fark edildiğinde çok geç olabiliyor.

Ancak Tracer karar destek mekanizmanızda önemli rol oynar.
Öngörüyle hareket etmenize olanak sağlar.
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Yol Haritası
30

Yüksek kar elde
eden bir işletme
Raporlanabilir, analiz edilebilir ve
öngörülebilir iş yapısı

22,5
Kilometre
Taşları

Oturan kurumsal kültür ile
işlerdeki verimliliğin artması
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Tracer kullanımıyla
dijital dönüşüm süreci

7,5

0

İşini kolay kontrol edip
yönetmek isteyen yönetici
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Süre (Ay)
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Kapsamı
Tüm Sektörlere Uygun

Enerji

İnşaat

Kullanıcı Sayısı

Finans

Gıda

Sigorta

Eğitim

Sağlık

Reklam

Otomotiv

Lojistik

Turizm

Ulaşım

Ticaret

İş ve
Yönetim

Teknoloji

İlk aldığınız paketle
9 kullanıcıya kadar
sistemi kullanabilirsiniz.

Görev Sayısı

Bir sınırınız yok.

Üst kullanıcı sayısı için
bir limitimiz yok. Ne kadar
ihtiyacınız varsa ekleyin.

Müşteri sayısını
kullanıcı sayısına
dahil etmiyoruz.
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İş modelinizde sızıntı var mı?
Bugün

Yarın

Küçük gibi görünen zaman
kayıpları ve maddi zararlar
dikkate alınmayabiliyor.

İyi yönetilmeyen bir iş
modeli, personel ve iş
giderlerinizin ileride %70
oranında artması demektir.

Artan maliyetler, rekabet gücünüzü engeller. Pazarda zayıf düşürür.
Bunun gideceği noktayı zaten kestirebilirsiniz…
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Maliyet / Verimlilik Sütunu
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Tracer Kullanımı ile Artan Verimlilik
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1. Ay

3. Ay

6. Ay

9. Ay

12. Ay

Süre
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Fujitsu’nun, yaklaşık 2000 iş
adamıyla yürüttüğü Global
Dijital Dönüşüm Anketi
sonuçlarına göre dijital
dönüşüm kaçınılmaz.

Anket sonuçlarına göre; iş liderlerinin % 89’u
şirketlerinde dijital dönüşüm girişimlerini
hayata geçiriyor ve bu girişimlerin %34’ü 1.
aydan itibaren çok olumlu sonuçlar doğuruyor.
Dijital dönüşümün ilk üç sonucu, %46
oranında gelir artışı, %44 oranında müşteri
ilişkilerinin iyileştirilmesi ve %36 oranında
ürünlerin rekabet gücünün artırılması, bu
sonuçlara göre dijital dönüşümlerin iş
büyümesine net katkısı olduğu görülüyor.
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Tek bir şey değişirse,
her şey değişir.
İşletmenizde kelebek etkisini tetikleyin.
Doğru ve uygun fiyatlı bir dijital dönüşüm
hamlesinin iş süreçlerinizde yaratacağı en
küçük olumlu bir etki, gelecekte büyük
olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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Digital Suite Raporu
Dijital dönüşüm sürecini başlatan bir
şirketin pazardaki değeri %12 oranında
büyürken, kar oranı da %26 oranında
artmaktadır.
Ancak aynı rapor oldukça çarpıcı
başka bir gerçek sunuyor. Sanayi
devriminde şirketlerin adaptasyon
süreci 50 yılken, dijital dönüşüm için bu
çok daha kısa tutulmaktadır. 6 ay
kadar…
Unutmadan bu rapor 2018 yılına ait.

Dijital Dönüşümle Birlikte
Rakiplere Karşı Artan Oranlar
150
%26

75
%12

0

Pazar Değeri

Kar Oranı
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Dijital Dönüşümdeki En Büyük Adımınız

TASK
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Şimdi bazı ekran görüntülerini paylaşacağız.
www.tracer.com.tr
info@tracer.com.tr
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Kullanım Ekranları

Giriş Ekranı
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Yönetici Paneli
Temel Özellikleri
•
Harita ile gerçek zamanlı personel takibi
yapar.
•
Görev yapılma aşamalarından anlık bilgisi olur.
•
Yeni gelen göreve en yakın konumdaki
personeli görür ve hızla iş atar.
•
Ortalama iş bitirme süresini bilir.
•
Anlık araç ve malzeme takibi yapar.
•
Günlük personel raporlarıyla işin durumunu
izler.
•
Yetki vermeniz halinde personel kendine görev
atayabilir.
•
Azalan telefon ve mail ile iş geliştirmek için
vakit bulur.
•
İsterse müşteriye şifre verip, onun da işin
aşamalarını izlemesini sağlar.

Yönetici Paneli Ana Sayfası
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Personel Paneli
Temel Özellikleri
•
Günlük iş planı nettir.
•
Sistem üzerinden konumunu, görev
aşamalarını, göreve dair fotoğraf ve
raporu ileterek işlerini kayıt altına alır.
•
Kendi programını oluşturur.
•
Mobil uygulamada harita özelliği ile görev
yerine gitmek için yol tarifi alır.
•
Çalıştığı işleri, geçmişi rahatlıkla görür ve
kendi performansını ölçümler.
•
Kendi sorumluluğundaki araç ve
malzemeleri görür.
•
Azalan “Neredesin?” sorusu nedeniyle
personelin motivasyonu artar ve işe
bağlılığı gelişir.
•
Şirketle iletişimi tamdır.

Personel Paneli Ana Sayfası
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Zaman Tüneli
Temel Özellikleri
• Harita ile anlık takip yapılmasının
yanısıra görev geçmişi özelliği ile
geçmiş görevleri bir akış halinde
görebilirsiniz.
• Bu özelliği bir malzeme ya da
demirbaşın kullanım yerlerini de
yine zaman akışı ile görmek
mümkün.
• Müşteri sayfasında ise geçmişten
günümüze alınan işlerin zaman akışı
görülür.
Görev geçmişi bir akış halinde listelenir.

17

Mobil Uygulama
Temel Özellikleri
•
iOS ve Android tabanlı mobil
uygulama ile telefon ya da tablet
üzerinden her an işlere ulaşılır.
•
Web üzerinden yapılan tüm işlemler
mobil üzerinden de rahatlıkla yapılır.
•
Uygulamada bulunan harita ile yol
tarifi alınır. Tracer haritalar ve yol
tarifi özelliğiyle atanan göreve en
hızlı ve kısa yoldan ulaşması için yol
tarifinde bulunularak şirketinizin
zamandan ve paradan tasarruf
etmesini sağlar.
•
Görev tamamlandıktan sonra rapor
gönderilirken isteğe bağlı fotoğraf
çekilebilir.
Haritada personel ve
görevlerin anlık takip
sayfası

Görev detay sayfası
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Raporlama ve Analiz

Temel Özellikleri
•
Personelin göreve dair ve gün sonunda
yazdığı raporların yanısıra Tracer Task
size çeşitli raporlar sunar.
•
Bir işin ne kadar zamanda bittiğini net
olarak görebildiğiniz için verimlilik
hesabını yaparsınız.
•
Zamanında bitmeyen görevleri ve
personellerin çalışma performanslarını
gözlemlersiniz.
•
Şirket araçlarınızın geçmişte ve şimdi
hangi personelde olduğunu görürsünüz.
•
Sizi dinliyoruz. İstediğiniz rapor ve
güncellemeleri en uygun şekilde
yapıyoruz.

İstenilen rapor PDF
olarak alınır ya da mail
üzerinden gönderilir.

Bir görevin
tamamlanması için
birden fazla lokasyona
gidilebilir. Sistem buna
uygundur.
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İşleyiş Yol Haritası

Müşteriden işi alırsınız.

Sistemden görevi
personele atarsınız.

Sonuç olarak, yüksek verime
sahip bir işletme olursunuz.

Siz zamanınızı etkin yönetir,
raporlar ışığında hızlı sonuç alırsınız.

Personel uygulamadan gelen
bildirimle görev yerine gider.

Personel yeni görev için yola çıkar.

Görev yerine giden personeli
haritadan görürsünüz.

Gelen bildirimle işin bittiğini anlarsınız
ve raporu okursunuz.

20

İşleyiş Yol Haritası - 2

Müşteriden iş alınır.

Personel sistemden görevi oluşturur.
Ve yeni bir iş aldığınızı görürsünüz.

Sonuç olarak, yüksek verime
sahip bir işletme olursunuz.

Siz zamanınızı etkin yönetir,
raporlar ışığında hızlı sonuç alırsınız.

Personel görev yerine gider.

Personel yeni görev için yola çıkar.

Görev yerine giden personeli
haritadan görürsünüz.

Gelen bildirimle işin bittiğini anlarsınız
ve raporu okursunuz.

Personele kendine görev atama yetkisi verilmesi halinde…
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TASK
Demo için iletişime geçin!

www.tracer.com.tr
info@tracer.com.tr

Teşekkür ederiz.
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