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LOJİSTİK

JUPICAR İLE 
FİLONUZ DAHA GÜÇLÜ

Naryaz’ın Genel Müdürü Aydeniz Işık: “30 yılı 

aşkın bir süredir Filo ve Araç Kiralama sektöründe 

çalıştığımız için sektörün gereksinimlerini çok iyi 

biliyoruz. Yeni ürünümüz JupiCar, “Yapay Zeka” 

ve “Makine Öğrenimi” gibi son teknolojiyi kullanan 

bir alt yapı içeriyor. Her yönüyle esnek, dinamik ve 

en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm firmaların 

rahatlıkla kullanabileceği bir yazılımdır. “

Filo ve Araç Kiralama sek-
törünün ilk yazılım firma-
sı olan Naryaz’ın Genel 
Müdürü Aydeniz Işık ile 

sektöre yönelik çözümlerini konuştuk. 

Naryaz’dan biraz bahseder 
misiniz? Ne zaman kuruldu-
nuz? Neler yapıyorsunuz?

Naryaz 1986’dan beri Rent A Car 
ve Filo Kiralama sektörlerine yönelik 
yazılım çözümleri üretiyor. Şimdi-
ye kadar Günlük Araç Kiralama ve 
Uzun Dönem Filo Kiralamada ulusal 
ve uluslararası birçok büyük firmayla 
çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Günlük Araç Kiralama ve 
Filo Kiralama firmalarına yö-
nelik çözümleriniz nelerdir?

Yazılımlarımızı, “Filo ve Araç Ki-
ralama sektörüne yönelik ERP yazı-
lımları” olarak tanımlayabiliriz. Hem 
operasyonel hem de finansal yazılım-
larımız vardır. Muhasebe, Finans ve 
Sabit Kıymet yazılımlarımız ile CRM 
yazılımımız mevcuttur. Ayrıca 2.El 
Araç yazılımımız da bulunuyor. Bun-
ların hepsi birbiriyle entegre şekilde 
çalışıyorlar. 

Yeni ürününüz JupiCar’dan 
bahseder misiniz? 

JupiCar, yeni kurulan ve büyü-
mek isteyen küçük bir araç kirala-
ma firmasından, yüksek araç adetli 
büyük Filo Kiralama firmalarına 
kadar tüm sektörün çok rahatlık-
la kullanabileceği bir yazılımdır. 
“Startup” adını verdiğimiz başlan-
gıç paketimizden, en büyük pake-
timiz olan “Enterprise” paketimize 
kadar tüm firmalara uygun paketle-
rimiz vardır. Alt yapımızı bir gök-
delenin temellerine göre kurduğu-
muz için, isterseniz tek katlı bir ev 
ile başlabilir, isterseniz gökdelenin 
en üst katlarına ulaşabilirsiniz.  30 
yılı aşkın bir süredir araç kiralama 
sektörü için yazılım geliştirdiğimiz-
den dolayı sektörü çok iyi tanıyo-
ruz. Neye gereksinim duyulduğu-
nu çok iyi biliyoruz. Özellikle son 
yıllarda iş yapış şeklinin değişmesi, 
rekabetin artması ve yeni oluşan 
koşullar karşısında çok hızlı hareket 
edilmesi zorunluluğu JupiCar’ın 
çok esnek, parametrik ve en yeni 
teknolojik alt yapı ile doğmasına 
neden olmuştur.

JupiCar yazılımınızın içinde 
neler var?

JupiCar’da “Yapay Zeka” ve 
“Makine Öğrenimi”nin yanısıra “Di-
namik Fiyatlama Algoritması” gibi 
Naryaz’ın AR-GE çalışmalarının 
sonucu olan, son teknolojiyi kullandı-
ğımız bir alt yapı vardır. Kısa Dönem 
Araç  Kiralama ve Uzun Dönem Filo 
Kiralama olmak üzere iki ayrı pake-
timiz var. Tamamen “Mobil uyumlu” 
ve “Mobile Duyarlı” olarak tasarlandı. 
Tablet ve cep telefonu üzerinden de 
rahatlıkla kullanılabiliyor. Gösterge 
panelinden sözleşmeler, araç kont-
rolü, maliyet analizi, nakit akışı gibi 
birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Kullanıcı 
bütün süreç yönetimini çok rahatlıkla 
buradan yapabiliyor. JupiCar, bulut 
sistem üzerinde çalışan bir uygulama 
olduğundan dolayı hemen kullanı-
ma hazır. Kullanıcıların sunucu satın 
almasına gerek kalmıyor. Kurulum 
bedeli ve lisans bedeli yok. Yani 
maliyeti daha düşük. Sadece aylık 
kira bedeli var. Firmaların kullandığı 
kadar ödediği bir sistemdir. Ayrı bir 
bakım anlaşması yapılmasına gerek 
kalmıyor. Çünkü program zaten her 
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zaman güncel. Kullanıcılar her zaman 
son teknolojiye ulaşabiliyorlar.

REKABET EDEN FİRMALAR 
ARADAKİ FARKI JUPICAR İLE 
KAPATIYOR

JupiCar kullanan firmaların 
avantajları neler?

JupiCar, sektörün gereksinimle-
rine ve hızlı teknolojik değişimlerine 
cevap verebilmek amacıyla  doğdu. 
Olanakları kısıtlı olan firmalar, hiç ya-
zılım ve donanım yatırımı yapmadan, 
“Kullandığın Kadar Öde” modeliyle, 
bir çok büyük firmayla rekabet ede-
bilecek boyuta geliyor. Aradaki farkı 
JupiCar’ın teknolojisiyle kapatmış 
oluyorlar. JupiCar, çok esnek ve çok 
parametrik bir uygulama. Örneğin, 
“Dinamik Raporlama” sistemi ile kul-
lanıcı tanımlı raporlar üretilebiliyor. 
Kullanıcı iş akışını kendisi belirleyip 
sistemi yönlendirebiliyor. “Yapay 
Zeka” teknolojisi ile örneğin maliyet 
hesaplamasında, sistem kendi kendine 
öğrenerek maliyet ve 2.el fiyatı öngö-
rülerinde bulunabiliyor. 

JupiCar’ın kullanıcı limiti 
var mı?

Yok. Sınırsız kullanıcı bağlana-
bilir. Kendi ofislerinize, bayilerinize 
ya da isterseniz internete açabilirsi-
niz. Hatta isterseniz müşterilerinize 
bile  açabilirsiniz. Örneğin; Filo ki-
ralamada müşterileriniz kendi araç 
bakımlarını ve Sözleşme durumlarını 
görebilirler. Firmalar yetki dâhilinde 
müşterilerinin neleri kullanabilecekle-

rine karar verebilirler. Firmalar çoğu 
zaman müşterileri için ek bir maliyete 
katlanarak ayrı program yaptırıyorlar. 
JupiCar ile bunlara hiç gerek yoktur. 
Yetki tanımlamasıyla, müşterilerine 
JupiCar’ı kolayca kullanıma açabilir-
ler. Bulut tabanlı olması, her zaman,  
her yerden kullanabilmesini sağlıyor. 
Sunucuya gerek yoktur. Sunucunun 
güvenlik ve alt yapı sorunlarıyla uğ-
raşmaya da gerek yoktur. Örneğin, 
İstanbul’daki sunucunun başına bir 
şey gelse, hemen Ankara’daki sunucu 
devreye giriyor ve kimsenin ruhu bile 
duymuyor.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI ÇOK 
İYİ BİLİYORUZ

JupiCar ile ilgili geri dönüş-
ler nasıl?

Bir müşterimiz, JupiCar’ın kulla-
nıcı dostu olmasıyla ilgili  şunu söy-
lemişti: “Programınız o kadar kolay 
ki kendimi hiç çalışıyormuşum gibi 
hissetmiyorum. Hem telefonumdan 
hem bilgisayarımdan her istediğim işi 
keyifle halledebiliyorum.”

JupiCar, Web sitesi ile de 
uyumlu çalışıyor mu? 

JupiCar’ın araç kiralama yazılımı 
paketine Web sitesi de dahildir ve 
tam entegre bir şekilde çalışmakta-
dır. Araç kiralamak isteyen müşteriler 
yine mobil uyumlu Web sitesinden 
kolayca rezervasyon yapabilir ve araç 
kiralayabilir. Araç kiralama firmaları 
anlık olarak hızlı ve dinamik kampan-
yalar yapabilir ve tüm bu kampanya-

lar anlık olarak Web sayfalarında da 
yayınlayabilirler. Dinamik fiyatla-
ma algoritması ile istenirse fiyatlar 
otomatik olarak JupiCar tarafından 
da belirlenebilir. Aynı zamanda son 
derece güvenli bir kara liste havu-
zumuz var. Tüm müşterilerimiz bu 
ortak kara liste havuzundan faydala-
nabiliyor. www.jupicar.com adresi-
mizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çözümlerinizin diğer firma-
lara göre farkı nedir? Neden 
sizi tercih etmeliler?

Naryaz’ın 1986 yılından gelen 
bir bilgi birikimi ve deneyimi vardır. 
Bunun yanısıra sektörde AR-GE’ye 
en çok önem veren firma Naryaz’dır. 
Yazılım kadrosunun tamamı Bil-
gisayar Mühendisi ve Bilgisayar 
Yüksek Mühendislerinden oluşmak-
tadır. Hem sektörü bu kadar iyi ta-
nıyıp, hem de en yeni teknolojilerle 
bu kadar kısa zamanda hızla bu ge-
reksinimlere cevap veren tek firma 
Naryaz’dır.

Filo Kiralama paketinizde neler var?
Filo kiralama yazılımında en kritik konu, maliyet hesabı ve kira söz-
leşmesinin bitiminde aracın ikinci el fiyatının öngörülmesidir. Teklif 
aşamasında oluşabilecek yanlış bir maliyet hesabı ve öngörüm, fir-
manın hiç fark etmeden birkaç ay içinde batmasına neden olabilir.  
Yaptığımız AR-GE çalışması ile  Yapay Zeka kullanarak bu kritik bil-
gileri öngörebiliyoruz. Teklif ve maliyet hesabını en doğru bir şekilde 
hesaplayabiliyoruz. 

Nakit akışını doğru ve sağlıklı bir şekilde görmek ve yönetmek 
önemlidir. Filo kiralama sistemi içinde Filo Yönetimi, Finans Yöneti-
mi, Satış Sonrası Hizmetler, Hasar ve Bakım yönetimi, HGS ve Trafik 
Cezalarının entegrasyonu gibi bir çok modül yer alıyor.
Bir firma yöneticisi, kendi belirlediği raporları istediği gün ve saatte 
otomatik olarak kendisine e-posta ile gönderilmesini tanımlayabili-
yor. İçeriği bu kadar dolu olmasına rağmen, kullanımı da son derece 
kolaydır. Bulut sistemi olması nedeniyle de fiyatları çok uygundur. 

FİLO KİRALAMA’DA MALİYET HESABI ÇOK ÖNEMLİ


