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BİLİŞİM

JUPICAR, FİRMALARI HIZLA BÜYÜTÜYOR!

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

sektöre yönelik çözümlerini konuştuk. 

Günlük araç kiralama ve filo 
kiralama firmalarına yönelik 
çözümleriniz nelerdir?

Naryaz, 1986’dan beri sektöre 
yönelik yazılım çözümleri üreti-
yor. Günlük araç kiralama ve uzun 
dönem filo kiralamada ulusal ve 
uluslararası birçok büyük firmayla 
çalıştık ve çalışmaya devam ediyo-
ruz. Yazılımlarımızı, ‘filo ve araç 
kiralama sektörüne yönelik ERP 
yazılımları’ olarak tanımlayabiliriz. 
Hem operasyonel hem de finan-
sal yazılımlarımız var. Muhasebe, 
finans ve sabit kıymet yazılımları-
mız ile CRM yazılımımız mevcut. 
Ayrıca 2. El araç yazılımımız da bu-
lunuyor. Bunların hepsi birbiriyle 
entegre şekilde çalışıyor. 

Yeni ürününüz JupiCar’dan 
bahseder misiniz?

JupiCar, yeni kurulan ve büyü-
mek isteyen küçük bir araç kirala-
ma firmasından büyük filo kirala-
ma firmalarına kadar tüm sektörün 
çok rahatlıkla kullanabileceği bir 
yazılım. “Startup” adını verdiğimiz 
başlangıç paketimizden ‘Enterpri-
se’ adını verdiğimiz en büyük pa-
ketimize kadar tüm firmalara uygun 
seçeneklerimiz var. Altyapımızı 
bir gökdelene göre kurduğumuz 
için, isterseniz tek katlı bir ev ile 
başlayabilir, isterseniz gökdelenin 
en üst katlarına ulaşabilirsiniz. 30 
yılı aşkın bir süredir araç kiralama 
sektörü için yazılım geliştirdiğimiz 
için sektörü çok iyi tanıyoruz. Neye 
gereksinim duyulduğunu çok iyi 
biliyoruz. Özellikle son yıllarda iş 
yapış şeklinin değişmesi, rekabetin 
artması ve yeni oluşan koşullar kar-
şısında 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 yanı sıra 
“Dinamik Fiyatlama Algoritması” 
gibi Naryaz’ın Ar-Ge çalışmalarının 
sonucu olan, son teknolojiyi kul-
landığımız bir altyapı vardır. ‘Kısa 
Dönem Araç  Kiralama’ ve ‘Uzun 
Dönem Filo Kiralama’ olmak üzere 
iki ayrı paketimiz var. Tamamen 
‘mobil uyumlu’ ve ‘mobile duyarlı’ 
olarak tasarlandı. Tablet ve cep te-
lefonu üzerinden de rahatlıkla kul-
lanılabiliyor. Gösterge panelinden 
sözleşmeler, araç kontrolü, maliyet 
analizi, nakit akışı gibi birçok bil-
giye ulaşılabiliyor. Kullanıcı bütün 
süreç yönetimini çok rahatlıkla bu-
radan yapabiliyor. JupiCar, bulut 
sistem üzerinde çalışan bir uygula-
ma olduğundan dolayı hemen kul-
lanıma hazır. Kullanıcıların sunucu 
satın almasına gerek kalmıyor. Ku-
rulum bedeli ve lisans bedeli yok. 
Yani maliyeti daha düşük. Sadece 
aylık kira bedeli var. Firmaların 

kullandığı kadar ödediği bir sis-
temdir. Ayrı bir bakım anlaşması 
yapılmasına gerek kalmıyor. Çünkü 
program zaten her zaman güncel. 
Kullanıcılar her zaman son teknolo-
jiye ulaşabiliyorlar.

JupiCar kullanan firmaların 
avantajları neler?

Olanakları kısıtlı olan firmalar, 
hiç yazılım ve donanım yatırımı 
yapmadan, ‘kullandığın kadar öde’ 
modeliyle birçok büyük firmayla 
rekabet edebilecek boyuta geliyor. 
Aradaki farkı JupiCar’ın teknoloji-
siyle kapatıyorlar.
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