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Metropole Yakışan Teknolojiye Kavuşuyoruz.
Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan Taxitronic
teknolojisi Türkiye’ ye getirildi. Taksimetre
sektöründe dünyada ilk mikro cipli taksimetreyi
yapan ve 18 Ülkede 85 yıldır kullanılan bu
teknoloji dünya genelinde %65 Pazar payı sahip olup taksimetre
sektöründe AR-GE ile örnek alınan tek marka olarak, Taksinet A.Ş.
distribütörlüğünde Türkiye’ye uygulamaya geçirilmek için gerekli
hazırlıklar tamamlanmıştır. Taksinet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sayın Birtan PABUÇCU yaptığı açıklamada devletimizin,
taksi müşterilerinin ve taksicilerin yararına olacak taksi işletim ve yönetim
sistemini tanıtarak Taxironic markasının gücü ve teknolojik
üstünlüğünden söz ederek stratejik önem arz eden tüm dünya genelinde ilk
taksimetre entegreli POS makinası olma özelliği ile birçok sistemsel
özelliği sahip olduğu vurgulayarak deneyimimiz ve tecrübemiz ile
hedeflerimiz itibari ile Know-How ithal ederek bu teknolojik imkânı
Taksinet A.Ş. çatısı altında yine distribütörü olduğumuz orta doğu ülkeleri
ve diğer kıtalara da yaygınlaştırarak diğer 18 ülkedeki taksiler ile
birleştirerek uluslararası Türk firması olma düşüncesi ve hedefi
içerisindeyiz ki; dünyada senede bir kez yapılan Karsan V1 modeli ile
katılmış olduğu TAXİ EXPO 2011 fuarının ana sponsoru TAXİTRONİC
olup Hannover CeBIT 2012 Hall-12 Stand B06/6 yer alarak tüm
dünyada her geçen gün tercih edilen ve güvenilen taksimetre markasıdır.
Kurulacak (Call Center) çağrı merkezleri ve teknik donanımıyla birlikte
müşteriye en yakın taksi hemen yönlendirilecek.
Müşteri önündeki LCD panel aracılığı ile gideceği
yeri görebilecek hem de taksiciye yol tarifinden
kurtulacak. İstediğinde kredi kartı ile ödemesini
gerçekleştirebilecek. Taksiciler için ekstra gelirler ve avantajlar yaratacak
sistemin SGK ile muhasebeleştirilme kontrolü açısından da büyük yararı
olan bu sistemin başta pilot bölge olarak İstanbul’da, sonrasında tüm
Türkiye’de uygulanması için gereken hazırlıklar tamamlanma
aşamasındadır. Amerika Kıtasında ile Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır
yer alan bu teknoloji metropol İstanbul’a çok yakışacak gibi görülüyor.
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