İHTİYACINIZA

ÇÖZÜMLER

Akaryakıt sektörünün parlayan yıldızı
ALPET’in işinize özel yarattığı çözümleri
keşfetme sırası sizde!

ALPET; akaryakıt sektörünün

Altınbaş Holding;
Dünya Devi Bir Türk Markası!

enerji dolu markası!

Mehmet Altınbaş tarafından 1950’li yıllarda temelleri atılan
Altınbaş Holding bugün; toplam 35 markası ile 3 kıtada
faaliyet gösteriyor.
4 milyar doları aşan aktif büyüklüğü ve 3.500’ü aşan çalışanıyla
35 ülkeye doğrudan, 80 ülkeye dolaylı ihracat yapan Altınbaş
Holding, bulunduğu her alanda adından başarıyla söz ettirmeye
devam ediyor.
ALPET ve ALPET Madeni Yağları ile enerjide, Creditwest Bank, Creditwest Faktoring, Creditwest Insurance,
Creditwest Finance ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ile finansta faaliyet gösteren Altınbaş Holding; bu
markaların yanı sıra mücevherat sektöründe Altınbaş, Assos, Ellda, Era, ONSA ve Alstone markalarıyla birbirinden
ışıltılı başarılara imza atıyor. Transal Gemicilik ve Galata Denizcilik markaları ise Altınbaş Holding’in lojistik alanındaki
yıldız markaları olmaya devam ediyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ile birlikte sürdüren Altınbaş Holding,
vakıf üniversitesi olarak hizmete giren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile Türk eğitimine destek veriyor.

ALPET; 1997 yılında KKTC’de, 2001 yılında Türkiye’de ve
2004 yılında ise Arnavutluk’ta faaliyetlerine başladı.
Altınbaş Holding’in vizyonu ile büyüyen ALPET; bugün 400’ü aşkın istasyon ağı, yüksek depolama kapasitesi, en son
teknoloji ile oluşturulan otomasyon sistemi ve tecrübeli ekibiyle sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak yoluna
devam ediyor.
Türkiye genelindeki 6 farklı dolum tesisi ve Marmara Ereğlisi’ndeki ikmal noktaları ile faaliyetlerine devam eden
ALPET’in Antalya’da Opet ve Lukoil ortaklığında bir tesisi daha bulunuyor.
Çalışan ve çevre sağlığını koruma prensipleri ile sektörde yıldızlaşan ALPET; ‘Kalite, İş Güvenliği ve Çevre’ ile alakalı
konularda ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 ve OHSAS 18001: 2007 standartlarını referans alan bir entegre yönetim
sistemi ile hizmet veriyor.

İş Yeriniz İçin

En Avantajlı Çözümler ALPET’te!

TAŞIT YÖNETİM SİSTEMİ (TYS)

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, MAKSİMUM EKONOMİ
ALPET; akaryakıt sektörünün enerji dolu markası!
Şirketiniz, Taşıt Yönetim Sistemi (TYS) ile
kâra geçsin!
ALPET Taşıt Yönetim Sistemi, şirket filo araçlarının ALPET istasyonlarından nakit ödeme yapmadan, faturayla
uğraşmadan iskontolu akaryakıt almalarını sağlayan, ileri teknoloji Taşıt Yönetim Sistemi’dir. Dolum bilgilerini
elektronik ortamda müşteriye dönem sonu raporları halinde ulaştıran ALPET Taşıt Yönetim Sistemi, araçlara
ait tüm bilgileri kaydeder, doğru, düzenli ve güncel olarak izlenmesini sağlar. Taşıt Yönetim Sistemi kullanıcıları,
sistem dahilinde akaryakıt tüketimlerini internet üzerinden takip eder ve şirket akaryakıt harcamalarını yüzde
yüz kontrol altına alırlar.

İNDİRİM LAZIMSA,
ALPET GOLD CARD YANINIZDA
ALPET Gold Card Filo; karta internet üzerinden limit ve plaka tanımlanarak, istasyonda ödemeyle uğraşmadan
akaryakıt alınmasını sağlar. Ödeme fatura döneminde iskontolu olarak yapılır. Bu sistem sayesinde iş ortaklarınıza
yapılan akaryakıt ödemelerinin vadeli, iskontolu ve kolay takip edilebilir olmasına imkân sağlanır.

TYS Sistemi 2 şekilde çalışır:
1-

TYS Matik: Şirket filosundaki araçların her birine kilometre okuyuculu TYS Matik takılır. Akaryakıt alımı
sırasında aracın yakıt deposuna yerleştirilen pompa TYS Matik sayesinde sisteme önceden kaydolmuş
aracı tanır ve bilgilerini okuyarak araca tanımlı akaryakıtın dolumunu başlatır.

2-

TYS Kart: Şirket Filosundaki araçların plakalarına tanımlanan ALPET TYS Kart ile istasyona giden kart
sahibi kartını pompaya okutur. Pompa, bu kart sayesinde sisteme önceden kayıtlı aracı tanır ve
bilgilerini okuyarak araca tanımlı akaryakıtın dolumunu başlatır.

AKARYAKIT ALIRKEN, NAKİT KAZANDIRIR
ALPET Gold Card İskontolu Sistem; akaryakıt harcamalarında iskonto sağlar. Pompa satış fiyatından anında
indirim yapılır ve ödeme iskontolu fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Sisteme dahil olmak için gerekli işlemler:

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, MAKSİMUM EKONOMİ
ALPET Taşıt Yönetim Sistemi (TYS); şirket filo araçlarının
istasyonda ödeme yapmadan, faturayla uğraşmadan akaryakıt
alabildiği, şirket akaryakıt harcamalarının internet üzerinden
kontrol altına alındığı sistemdir.

1-

TYS satış sözleşmesi imzalanması

2- Araç kayıt bilgi formu doldurulması
3- Banka üzerinden otomatik tahsilat için hesap açtırılması

ALPET Yönetim Sistemi’nin Avantajları
• Akaryakıt harcamalarında %100 kontrol sağlar.
• Sistemdeki kilometre okuyucu sayesinde her yakıt alımında aracın kilometre bilgisi okunur. Böylece araç
ne kadar zamanda, ne kadarlık yakıtla kaç kilometre gitmiş internet üzerinden takip edilebilir.
• ALPET TYS müşterileri yüzlerce fatura ile uğraşmaktan kurtulur. Tüm alımlar için ayda 2 defa fatura
kesilir.

ALPET Taşıt Yönetim Sistemi kullanıcıları, sistem dahilinde
akaryakıt tüketim ve giderlerini internet üzerinden kolayca
takip edebilirler. Kullanıcıların yaptığı akaryakıt alımları
sisteme aktarılır, araç ve dönem bazında akaryakıt tüketim
kontrolü sağlanır.

ALPET Taşıt Yönetim Sistemi (TYS) Nasıl Çalışır?
1

ALPET Taşıt Yönetim Sistemi’ne dahil olan filo araçları TYS logosu bulunan
istasyona gelerek TYS logolu pompaya yanaşır.

•

• Sistemin en önemli özelliklerinden biri akaryakıt alımında sistemin aracı otomatik olarak tanıması ve farklı
yakıt kullanımını engellemesidir.
• ALPET TYS’de TYS Kart tıpkı kredi kartlarında olduğu gibi şifre girilerek kullanılır. Bu sayede TYS Kart’ın
kaybolması, çalınması gibi durumlarda yetkisi olmayan kişilerin kartı kullanması engellenir.
• Yaygın servis ve istasyon hizmeti verilir.

2

TYS Matik ile:
ALPET Taşıt Yönetim Sistemi’ni TYS Matik ile kullanan araçlarda, pompa
tabancasının önceden sisteme kaydolmuş aracın akaryakıt deposuna
yerleştirilmesiyle otomatik bilgi bağlantısı gerçekleştirilir.
TYS Kart ile:
ALPET Taşıt Yönetim Sistemi’ni TYS Kart ile kullanan araçlarda, TYS
Kart pompaya okutulur ve şifre girilir. Böylece otomatik bilgi bağlantısı
gerçekleştirilir.
4

İstasyon Bilgi Kontrol Ünitesi, aracın sisteme kayıtlı ve doğru akaryakıt
pompasında olduğunu teyit ederek, daha sonra limit kontrolü yaparak
dolum emrini verir ve dolum başlar.

• ALPET TYS, Türkiye genelinde yaygın istasyon ağıyla hizmet vermektedir.
• ALPET, dönem sonu raporuna bağlı kalarak bankaya ödeme dosyasını gönderir ve banka aracılığıyla
tahsilat yapılır.

Ödemeler tek bir merkeze yapılır ve faturalar otomatik
olarak tahsil edilir. Fatura ve tüketim raporlarının tek
merkezden alınmasıyla zamandan büyük tasarruf sağlanır.
ALPET Taşıt Yönetim Sistemi kullanıcıları böylece kredi kartı,
fatura ve fiş gibi formalitelerle uğraşmaz.

•

5

Dolumun sona ermesiyle dolum bilgilerini içeren 2 adet fiş basılır. Fişlerden biri
sürücüye verilir, diğeri ise istasyon yetkilisinde kalır.

5

Faturalarınız 2 dönem halinde oluşturulmaktadır. 1. dönem 1-15 günleri, arası;
2. dönem, 16-31 günleri arasıdır. Ayda 2 kez olmak üzere faturalar bu dönem
sonlarında kesilir.

www.alpet.com.tr
ALPET Müşteri Hizmetleri: 444 25 78
ALPET Kurumsal Satışlar Müdürlüğü: 0212 463 60 32/33
tys@alpet.com.tr
Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ
Atatürk Havalimanı Kavşağı EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Yeşilköy/İstanbul
Tel: 0212 463 60 00 Faks: 0212 465 38 09

