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Unified Suite Eğitimi

• Daha modern, daha verimli
• Sahada en çok ihtiyaç duyulan veriler için modüler bir sistem
• 4 alt sistemden oluşur.

• VisionLink Unified Fleet
• VisionLink Unified Service
• VisionLink Unified Productivity
• VisionLink Administrator

• Konfigüre edilebilir ekranlar, grafikler ve daha iyi performans
• Mobil kullanıma uygun

VisionLink Unified Suite



Legacy vs Unified Suite

Legacy’de bulunan Filo Özeti, Kullanım & Makine Kullanımı = Unified Fleet

Legacy’de bulunan Sağlık & Bakım = Unified Service

+



Legacy - Unified Suite

+

Legacy’de bulunan Yönetim & Uyarılar & Sviçler = Administrator



Legacy - Unified Suite

+

Legacy 3D

Legacy’de bulunan Payload (Kantar) ve Yük & Çevrim İzleme = Unified Productivity

Legacy 3D Project Monitoring = Legacy 3D



Unified Suite Eğitimi

Genel Özellikler ve Fonksiyonlar:
• Hesap Seçimi
• Navigasyon ve Seçenekler

• Arama
• Bildirimler
• Uygulama Menüsü
• Kullanıcı Menüsü

• Tercihler
• Ekran Konfigurasyonu
• Ayarlar
• Tablo Ayarları
• Harita Ayarları
• Filtreler

VisionLink Unified Suite



Unified Fleet – Ekran Konfigurasyonu

Unified Fleet sayesinde, ekranınızı ihtiyaçlarınıza göre konfigüre
edebilirsiniz. İlgili menüden ‘Widgetları Düzenle’ seçeneğine tıkladıktan 

sonra sayfa düzenleme işlemine başlayabilirsiniz. 
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Unified Fleet – Ekran Konfigurasyonu



Unified Fleet – Pano Fonksiyonu

Unified Fleet - Pano

Unified Fleet’in Pano sekmesinde ihtiyaca göre seçilen menüler görülür. Sağ üst köşedeki menüden 
‘Rapor Oluştur’ a tıklandığında, ekranda görülen tüm özet bilgiler tek bir rapor çıktısı halinde 

hazırlanır. ‘Makine Kullanımı’ yada ‘Yakıt Seviyesi’ gibi tek bir veri için rapor çekilmek istendiğinde, 
ilgili rapor başlığının sağındaki menüden rapor oluşturulur.



Unified Fleet – Filo Fonksiyonu

Unified Fleet - Filo

Unified Fleet’in Filo sekmesinde, S/N, Ekipman No, Şantiye, Ömür Boyu Yakıt, Saat Göstergesi gibi 
tüm bilgiler sütunlar halinde listelenir. Filtreleme sekmesinden Ürün Ailesi, PL cihaz tipi, Konum 
yada Yakıt seviyesi gibi verilere göre filtrelemek mümkündür. Ayarlar seçeneği üzerinden, sütun 

ekleme yada çıkarma yapılabilir.



Unified Fleet – Kullanım Fonksiyonu

Unified Fleet’in Kullanım sekmesinde, ilgili filtreleri yaparak liste halinde çalışma süresi 
(performans, yakılan yakıt, yakıt tüketim hızı), rölanti ve işte kalma süreleri gibi kullanım verileri 

görülebilir. Ayarlar sekmesinden görülmek istenen değerlerin sütun olarak eklenmesi 
mümkündür.



Unified Fleet – Kullanım Fonksiyonu

Unified Fleet’in Kullanım 
sekmesinde, ‘Grafikleri 

görüntüle’ seçeneğine tıklayarak 
kullanım verilerini grafik olarak 
görmek de mümkündür. ‘Grafik 
Ayarları’ seçeneğinden raporda 

görülmesi istenen bilgiler 
seçilerek rapor içeriği 

değiştirilebilir. 



Unified Fleet – Makine Çalışması Fonksiyonu

Unified Fleet’in Makine Çalışması 
sekmesinde, belirlenen tarih aralığında, 

filtrelenen makinelerin gün bazında 
çalışma süreleri gösterilir.



Unified Fleet – Tek Makine Görünümü

Tek Makine - Pano

Tek Makine – Makine Çalışması



Unified Fleet – Tek Makine Görünümü

Tek Makine - Kullanım

Tek Makine -Konum



Unified Service – Pano

Unified Service; Pano, Sağlık, Bakım ve Konum sekmelerinden oluşur. Pano sekmesi, Unified
Fleet’te olduğu gibi konfigüre edilebilir. Arıza kodları, sıvı analizleri, CAT Inspect ile girilen 

inspection raporları ve bakım takibi bu ekran üzerinden görüntülenir. 



Unified Service – Sağlık

Unified Service’in Sağlık sekmesinde Arıza Kodları, Inspection ve SOS sonuçları yer alır. Arıza 
Kodları, şiddete ve arıza kodu tipine göre filtrelenebilir.



Unified Service – Bakım

Unified Service’in Bakım sekmesinde bakım takibi ve planlaması yapılır. ‘Düzelt’ seçeneği filtreleri 
düzenlemeye yarar. Servis Tipi, Servis Durumu ve Makine Türü’ne göre filtreler buradan yapılır. 

Ayarlar seçeneğinden yeni sütunlar eklenerek listenin düzenlenmesi sağlanır.



Unified Service – Bakım

İşlem yapılacak makinenin ‘Servis Durumu’ seçeneğine tıklayarak yeni açılan sayfada servis ile ilgili işlemleri 
yapılır. Yedek parça listesinden parça kontrolü yapılır. Servis işlemi bittiğinde ‘Tamamla’ seçeneği seçilerek 

bir sonraki bakım için geri sayım sağlanır.



Unified Productivity – Genel

+

Legacy’de bulunan Payload (Kantar) ve Yük & Çevrim İzleme = Unified Productivity

Unified Productivity, proje bazında kantar, yük & çevrim izleme ve hacim hesaplama gibi 
fonksiyonlar sunarak üretkenliğin ve iş verimliliğinin artmasına yardımcı olur.



Unified Productivity – Projeler

Unified Productivity’nin Projeler sekmesinde, daha önce kullanıcı tarafından oluşturulmuş projeler bulunur. 
Şantiye yada proje özelinde hedefler belirlenerek iş verimliliği proje özelinde değerlendirilebilir. ‘Yeni Proje’ 

sekmesi, Administrator’a yönlendirerek yeni proje oluşturma imkanı sağlar.



Unified Productivity – Pano

Unified Productivity’nin Pano sekmesinde, diğer menülerde olduğu gibi sayfayı konfigüre etme özelliği 
vardır. Buna göre, Çevrim sayımı, taşıma kapasitesi, proje hedefi gibi veriler tek bir ekranda görüntülenir.



Unified Productivity – Verimlilik

Unified Productivity’nin Verimlilik sekmesinde, belli bir tarih aralığındaki toplam çevrim sayısı, çevrim 
sayısı/saat oranı, toplam tahmini hacim, toplam taşıma kapasitesi ve rölanti oranı gibi verimlilik 

değerlendirmesi için önemli veriler raporlanır. 



Açılan ana sayfada işaretli 

olan yukarıda ki icon’a

tıkladıktan sonra gösterilen 

logoyu seçerek VL 

Administrator sayfasını 

açabilirsiniz. 



VL Administrator

VL Administrator

VL Administrator segmesinde;

● Bildirimler kısmından uyarılarılar-alarmlar kurabilir ve bu uyarıları istediğiniz kontrol edebilirsiniz.

● Açılış sayfasında ki logoların aynısı burada da mevcut olduğundan geçiş yapılabilir.  

● Şirket çalışanlarınıza hesap açabilir ve kullandığınız ekranla ilgili dil, saat, tarih, konum, sıcaklık, basınç 

birimleri vs. gibi değişiklikler yapabilirsiniz. 

● Üst üste üç nokta kısmından Kullanıcı ayarlarını kontrol edebilir, ekleyebilir ve genel kullanıcı hesabı 

raporu çekebilirsiniz.   



VL Administrator

VL Administrator

İşaretleri ve okları takip ederek belirleyeceğiniz tarih aralığındaki alarm ve uyarıları 
görebilirsiniz. 



VL Administrator

VL Administrator

Uyarı ismi yazılır. 

Uyarı – Alarm kurma sayfası açılır. 

1 numaradan Parametrik 

kısmını seçtiğimizde 2 

numarada yanda 

belirtilen uyarı 

parametreleri çıkar.



VL Administrator

VL Administrator

1 numarada Geofence yani 
coğrafik sınırları seçtiğiniz 
taktirde uyarı tipiniz şantiye 
giriş çıkış yer değiştirme 
bilgilendirmesi olacaktır. 2 
numarada da kurduğunuz 
şantiye sınırlarını 
seçebilirsiniz. Seçebilmek için 
de şantiye sınırı kurmanız 
gerekir.

Minimum kaç oluşumdan 

sonra göndersin anlamına gelir



VL Administrator

VL Administrator

İşaretli alandan  « Makineler» 

seçeneğini tercih ettiğimizde 

aşağısında bulan listeden 

makineleri tek tek veya 

sınıflarına  göre bularak 

hemen yanında ki oklardan 

uyarı kurmak istediğiniz 

makine listesini 

oluşturabilirsiniz. 



VL Administrator

VL Administrator

Gruplar seçeneğini tercih 
ettiğinizde eğer kurmuş 
olduğunuz makine grupları  
varsa sol tarafta ki alanda 
çıkacaktır. Seçeceğiniz grubu 
ortada ki oklar yardımı ile 
Seçili gruplar kısmına atarak 
uyarı vermesini istediğiniz 
makine listesini 
kurabilirsiniz.



VL Administrator

VL Administrator

Geofence seçeneği üzerinden 
gittiğinizde kurduğunuz şantiye 
sınırı içerisinde ki tüm CAT 
makinelerinizi seçebilirsiniz. 
Yada aynı sınırlar içerisinde 
şantiye kümeleri kurmuşsanız 
herhangi bir şantiye sınırı 
makinelerini de seçebilirsiniz.  



VL Administrator

VL Administrator

4. Kısımda uyarı vermesini 

istediğiniz günleri, hatta 

satıra tıkladığınızda o gün 

uyarı vermesini istediğiniz 

zaman aralıklarını da 

ayarlayabilirsiniz. 

5 nolu kısımda da uyarının hangi kanaldan gelmesini 

istediğiniz kısımdır. Bunu da seçtikten sonra Kaydet 

diyerek uyarıyı kurmuş oluruz. 



VL Administrator

VL Administrator



VL Administrator

VL Administrator

Hesap seçimi kısmından, takibinizde 

olan farklı firma veya kurumların 

hesabına geçiş yapabilir ve 

makinelerini izleyebilirsiniz.

Saat, tarih, dil, 

ölçüm birimleri 

vs. gibi ayarları 

yapabilirsiniz.   



VL Administrator

VL Administrator

Üst üste üç nokta logosu olan 

hamburger menü iki şekilde 

kullanılır. 

- Eğer Administrator 

sayfasında direk bu logoya 

tıkladığınızda, üst ekranda ki 

gibi kullanıcı ekleme, 

kullanıcılarla ilgili rapor 

indirme kısımlarına ulaşılır. 

- Eğer aşağıda ki listeden 

kullanıcı hesabı seçilip sonra 

bu logoya tıkladığımızda, alt 

ekranda ki gibi hesapla ilgili 

düzenleme ve silme işlemi 

yapabiliriz. 



Unified Suite Eğitimi

Teşekkürler


