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Taxitronic | Türkiye Toplantısı Gerçekleşti...
Taxitronic yetkilileri Türkiye ziyaretinden sektörün önde gelen kuruluşlarını tanıtım ve
sunumlar yaptılar.
Taxitronic Türkiye distribütörü Taksinet AŞ daveti
ve organizasyonu ile İnterfacom SA Genel
Müdürü Jonatan Lopez Samit ve yurt dışı
sorumlusu sayın Herbert Werner Metschke
katılımıyla Meridyen Plaza kokteyl salonunda
gerçekleşen organizasyona Taxitronic üst düzey
yetkilileri, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Ölçü Ayarlar Genel Müdürlüğü,
Belediye iştiraki kuruluşlar, Taksi ihalesi katılımcı
firma yetkilileri, Akaryakıt firması yetkililerinin,
iki ayrı banka yöneticilerinin ve GSM
operatörlerinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla
gerçekleşmiştir.
Toplantıda Taxitronic Genel Müdürü Jonatan Lopez Samit ürünlerini ve hizmetlerini tanıtan bir
sunum yapmış olup dünyadaki taksi işletim ve yönetim sistemleri ve teknolojileri hakkında
bilgilerde vermiştir. Teknolojik olarak taksi işletmek için gereken tüm donanımların GoboxPOS
modelinde tek bir cihazda toplandığını ve bu taksimetrenin aynı zamanda POS özelliği ile de
kullanıldığı ve yasa olarak en ağır şartlara sahip ülkelerin bile tek onaylı taksimetresi olma
özelliği ile de kalitesini kanıtladığını belirtmiştir.
İnterfacom SA firması hakkında bilgiler veren
sayın Jonatan Lopez Samit 85 yıllık bir kuruluş
tarihine sahip köklü bir firma olduklarını dünyada
ilk mikro çipli taksimetreyi ürettiklerinden
itibaren sürekli ARGE yatırımları ile dünya
genelinde sektöründe öncü bir marka olduklarını
ve Türkiye piyasanın kendileri için çok önemli
olduğunu ve çalışmalarından dolayı Türkiye
distribütörleri olan Taksinet Teknoloji AŞ
yetkililerini tebrik ederek teşekkür ederek
sunumunu tamamlayıp toplantıya katılan üst
düzey sektör yetkilerinin sorularını yanıtlamıştır.

Taksinet Teknoloji Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad. Meridyen Plaza No: 1 Kat:2/318 P.K. 34010 Merter / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 481 34 47 & 48 Faks: 0 (212) 481 34 49 E-Posta: bilgi@taksinet.com.tr

Sayı: 14
28 Ağustos 2012
10:00

Taksinet Teknoloji AŞ üst düzey yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda (Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Cengiz ARSLAN ve Yön. Kur. Bşk. Yrd. Birtan PABUÇCU) Taxitronic yetkilerine teşekkür ederek
ülkemiz ekonomisine katacağı katma değer sayesi de Avrupa’nın en büyük taksi işletmesi ve
modelinin ülkemizde uygulanacağını belirtmişlerdir.
Toplantıya kısa bir ara verildikten sonra Taksinet
AŞ | Yön. Kur. Bşk. Yrd. Birtan PABUÇCU toplantıya
katılan özel sektör ve kamu kurumu yetkililerine
Taksinet AŞ hakkında bilgiler sunarak Avrupa
ülkelerinde uygulanan fakat ülkemizde yeni
uygulanacak uygulanacak "Taksi İşletim ve
Yönetim" sistemin portresi hakkında bilgiler
vererek ülkemizde uygulanan sistemin modernize
edilerek nasıl bir "Yeni Taksi Sistemi" yaratılacağı
hakkında sunumunu gerçekleştirmiştir.
Ayrıca yapılacak bu projenin önemine değinen
Sayın Birtan Pabuçcu, dünya genelinde bir çok
mega şehir olduğunu ve tüm bu şehirlerde %65 pazar payı ile Taxitronic markasının
kullanıldığını belirterek, kendilerinin de en iyi teknolojiyi kullanmak için global bir marka olan
Taxitronic markasını tercih ettiklerini belirmiştir.
Taksilerde bulunacak bu yeni sistemde ön yolcu başlığının arka kısmında yer alacak 10 inc
genişliğindeki yolcu bilgi ekranlarının (YBE) üretimi Türkiye'de yapılacağını da açıklamıştır.
Üretim aşamasında belediye uygulama ve yazılımlarının kullanıla bileceğine değinen Sayın
Birtan PABUÇCU taksi yolcusu arka ekrandan trafiğin yoğun olduğunu gördüğü trafik yoğunluk
haritasından dileği güzergâhı tercih ederek seyahatini gerçekleştire bileceğini ayrıca gösterilen
reklamları izleyerek taksi ulaşımında bir ilk olacak olan indirim uygulamasından da puan olarak
faydalana bilecektir açıklamasında bulundu.
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