
ŞİRKETİNİZE ÖZEL - MOBİL MÜŞTERİ UYGULAMASI



BİLGİ

Kurumsal müşterileriniz ve yolcularınız 
için şirketinize özel hazırlanmış, 
YOLPORT’a entegre çalışan mobil 
müşteri uygulaması.

Siz de Apple Store ve Google 
Play’de yerinizi alın.



KURUMSAL

Şirketinizin Logosu

Uygulama da kullanılacak renkler kurumsal renkleriniz 
ile uyumlu olacak şekilde seçilmektedir.

Kurumsal Giriş

Kurumsal müşterileriniz için YOLPORT’ta kullanıcı 
tanımlayabilir ve mobil uygulamanızdan her 
müşterinizin kendi operasyonlarını ve işlemlerini takip 
etmesini sağlayabillirsiniz.



KURUMSAL

Müşteri Bilgileri

Giriş yapan kullanıcının bilgileri

Menü

Turizm, Personel Servisi ve Hesap Özeti



KURUMSAL 

Ana Ekran

Seçim

Listelenecek operasyonların Turizm, Personel servisi ve 
tarih seçimi.

Operasyon Listesi

Seçilen tarihe ait operasyonların listesi.

Araç Takibi

Operasyon saatleri arasında; kullanıcı aracın yerini 
harita üzerinden takip edebilir.

Sürücü Telefonu

Operasyon saatleri arasında; kullanıcı tek tuşa basarak 
sürücüyü arayabilir.

Operasyon Detayı

Operasyonun üzerine tıklanıp, tüm detaylar görülebilir.



KURUMSAL 

Turizm

Seçim

Özet ve Liste olarak 2 şekilde turizm 
operasyonları görülebilir.

Fiyat Göster

Kullanıcılara fiyat görme yetkisi 
verilebilir. 



KURUMSAL 

Personel Servisi

Seçim

Özet ve Liste olarak 2 şekilde personel servisleri 
görülebilir.

Fiyat Göster

Kullanıcılara fiyat görme yetkisi verilebilir. 



KURUMSAL 

Hesap Özeti

Hesap Özeti

Yetkisi olan kullanıcılar hesap özetlerini ve bakiyelerini 
görebilirler. İşlemler üzerinde herhangi bir değişiklik 
veya silme işlemi yapamazlar.



BİREYSEL Bireysel Giriş

YOLPORT sistemine girişi yapılmış yolcularınız veya 
bireysel müşterileriniz sadece cep telefonlarını girerek 
sisteme giriş yapabilirler.



BİREYSEL Doğrulama Kodu

Sistem tarafından cep telefonlarına doğrulama kodu 
gönderilir. Bu şekilde sistem güvenliği sağlanmış olur 
ve yetkisiz kişilerin sisteme girişleri engellenir.


*Doğrulama kodu ile sisteme giriş WhatsApp 
uygulaması kullanılırsa ücretsiz, SMS kullanılırsa 
ücretlidir.



BİREYSEL
Menü

Bireysel kullanıcılar (Yolcular) sadece kendi 
operasyonlarını görebilirler.



Araç Takibi

Operasyon saatleri arasında; yolcu aracın yerini harita 
üzerinden takip edebilir.

Sürücü Telefonu

Operasyon saatleri arasında; yolcu tek tuşa basarak 
sürücüyü arayabilir.

BİREYSEL 

Transfer

Bildirim

Yolcular transferleri ile ilgili istek ve şikayetlerini, ilgili 
transferin üzerine tıklayarak bildirebilirler.



Araç Takibi

Servis saatleri arasında; yolcu aracın yerini harita 
üzerinden takip edebilir.

Sürücü Telefonu

Servis saatleri arasında; yolcu tek tuşa basarak 
sürücüyü arayabilir.

BİREYSEL 

Personel Servisi

Bildirim

Yolcular kullandıkları servis ile ilgili istek ve 
şikayetlerini, ilgili servisin üzerine tıklayarak 
bildirebilirler.



AVANTAJ

Şirketinize özel mobil uygulamanız ile prestĳinizi 
arttırabilir, geri bildirimler ile problemleri hızlıca 
çözebilir, müşterilerinize ve yolcularınıza çok daha 
kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.



DETAYLI 
BİLGİ İÇİN

iletisim@yolport.com 
0-232-332 29 09 yolport.com


