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Daha Fazla Teknoloji

"Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve 
birikimlerini dürüstlük ilkesi ile birleştirerek yepyeni bir konsept ile şirketin temellerini atmışlar.

Akaryakıt sektöründeki ihtiyaç duyulan her alanda, kaliteli ve müşteri odaklı ürünlerle çözüm sunup, 
gerek kendi özgün tasarımlarımızla, gerekse yurt dışı menşeli kaliteli ekipmanlarla müşteri 
memnuniyetini maksimum seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Satış yaparken temel prensibimiz; uygun ve rekabetçi fiyatlarla hem istasyonların ekipman maliyetlerini 
düşürmek hem de servis ve bayilerimizin kar marjlarını yüksek tutmaktır. Satışlarımızın tamamını gün 
geçtikçe yaygınlaşan bayi ağımız üzerinden yapmaktayız. Böylece, aynı zamanda servis hizmeti veren 
bu bayiler aracılığıyla, satışı yapılan ürünün bakım ve servis hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde 
yapılmakta, satış sonrası hizmette kalite yüksek seviyede tutulmaktadır.

Akaryakıt dünyasını sadece bugünün teknolojisiyle değil, geleceğin teknolojisiyle de tanıştırmak 
istiyoruz. Geleceğin teknolojisine yeni ve modern ürünlerle ulaşılabilinir.Yeni ve modern ürün sürekli ar-
ge yapmayı gerektirir. Fuelsis’i sektördeki diğer firmalardan ayıran fark bu noktada ortaya çıkacaktır.

fuelsis has been established by its organizers who have combined their experiences with the mission to 
meet the fuel sector with the technology.

Initially, we have focused on R&D, then we have expanded our amount of costumers by finding solution 
for their problems. We finished all product’s tests that we improvedin a shorttime. 
Andwehaveintroducedourproducts to our costumers.

fuelsis R&D gain expert knowledge on “Fuel Dispenser Electronics” and “ Automation Systems”. Finding 
correct and accurate solutions expeditiously for our costumers’ project is Savel’s mission. And our aim 
costumer satisfaction.

Our fuel dispenser’ electronics have been produced, when there was a YTL changing. It has gained a 
reputation by working free of problems with all automation systems like cash register. And we have 
served all over Turkey.
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Pompa Otomasyonu

Pompa satışlarının anlık olarak 
litre ve fiyat bilgisini
PC ekranına yansıtır ve satış
hareketlerini kaydeder.

Tank Otomasyonu

Anlık olarak tank seviye bilgileri
takip edilebilir.Tank hareketleri
kaydedilir.

Promosyon Sistemi

Müşterinin tercihine göre
manyetik,smart veya proximity
kart kullanılabilir.Müşteriye özel
kart tasarımı yapılır.

Veresiye Takip Sistemi

Müşteri cari hesap takibi yapılır.
Müşteri özel kartıyla alım ve limit
güncellemeleri yapar.

Web Otomasyon

İstasyon satış bilgilerinin ve 
Tank durumlarının internet
ortamından takibi

Şantiye Otomasyonu

Şantiyeler için özel yakıt yönetim
Ve araç takip sistemi.Her şantiye 
İçin özgün tasarımlar yapılır.

Merkezi Otomasyon

FUELSİS Merkezi Otomasyon
Sistemi istasyondaki tüm satış
ve stok hareketlerinin dağıtıcı 
firma merkezinden sorunsuz
bir şekilde izlenmesini ve 
raporlanmasını sağlar.

Gaz Kontrol Sistemleri

Adreslenebilir Exproof gaz
dedektörleri.30 adet dedektör
kontrolü yapabilen grafik  ekranı
kontrol paneli.
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Merkezi Otomasyon

Fuelsis Merkezi Otomasyon Sistemi
İstasyondaki tüm satış ve stok hareketlerinin
dağıtıcı firma merkezinden sorunsuz bir 
şekilde izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.
Bu sayede dağıtıcı firma ve bayii arasındaki 
koordinasyon sorunsuz sağlanmış olur.
Ayrıca sisteme bağlı olan istasyonlarda 
akaryakıt satış fiyatları merkezden kontrol 
edilebilir.Merkez bilgisayardan girilen yakıt 
birim fiyatı istenen tüm pompalara yansır.

Merkezi Otomasyon Yazılımı

* SQL Server ile farklı kullanıcılar için farklı
yetkilendirmeler yapılabilir.
* Merkezi stok takibi,istasyondaki anlık yakıt stok
bilgileri raporlama ve ikmal organizasyonu sağlar.
* Merkezi multimedia kontrolü ile yeni nesil pompalarda 
reklam,video ve müzik yayını merkezden kontrol edilebilir.
* Bireysel,kurumsal müşteri işlemleri istasyondan 
izlenebilir,
merkezden kontrol edilir.
* WEP tabanlı arayüzü sayesinde internet bağlantısı olan 
her yerden takip imkanı sağlar.
* Filo müşterilerinin wep üzerinden takibi ve limit 
uygulamaları kontrol edilebilir.
* Uydu,ADSL,GPRS veya dial-up bağlantı seçeneği ile
Optimum maliyet/performans oranı yakalanır.
* Diğer ofis ve otomasyon yazılımlarına entegre edilebilir.

RS485 veya kablosuz (Wireless ) 
bağlantı yoluyla istasyon ofisine 
aktarılan yakıt seviye ve pompa satış 
bilgileri,ADSL / GPRS / uydu  / dial-up 
bağlantı yöntemlerinden biriyle dağıtıcı 
firma merkez serverine iletilir.Aynı 
şekilde Merkez ofisten de istasyona 
veri akışı ve kontrolü mümkündür.

MERKEZİ AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİ
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Pompa Otomasyonu

* Pompa satışları anlık olarak litre ve
fiyat bilgisini PC ekranına yansıtır.
* Modüler yapısı sayesinde ihtiyaç olan
program kısımları kullanılabilir.
* 32 adet pompaya kadar kontrol edilebilir.
* Access & SQL veritabanı kullanır.Farklı
kullanıcılar için farklı erişim sağlar.
* RS485 veya Kablosuz ( wireless) bağlantı
seçeneği kurulumunda kolaylık sağlar.
* Merkezi otomasyona uyumludur.
* Bütünleşik Kartlı Promosyon Sistemi
opsiyonu ile müşteri sadakati sağlanır
* Satış kayıtlarını online olarak veritabanına
yazar.Bu sayede satışlar birçok parametreye
göre raporlanabilir.

Pompacı takip sistemi

* Pompacı bazında vardiya satış
takibi yapılabilir.
* Pompacının tüm zamanlardaki
Satış/Performans bilgileri kayıt
altında tutulur.
* Promosyon ve otomasyon
sistemlerine uyumludur ve
modüler olarak seçilebilir.
* Detaylı raporlama sayesinde 
hangi satışın hangi pompacı
tarafından yapıldığı gibi birçok
bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir.
* 64 Adet pompacıya kadar.

Vardiya takip sistemi

* Her pompa için vardiya boyunca
yapılan satışı görüntülenebilir.
* Her yakıt türü için ayrı ayrı vardiya
boyunca yapılan satış görüntülenebilir.
* Tek tuşla herhangi bir pompanın 
vardiya satış bilgilerine ulaşılabilir.
* Her vardiya sonrası yetkili şifre
girilerek vardiya bilgileri alınır ve 
yeni vardiya başlatılır.
* 32 Adet pompaya kadar destekler.
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Veresiye Takip Sistemi

* Pompacı bazında vardiya satış
takibi yapılır.
* Pompacının tüm zamanlardaki
satış / performans bilgileri kayıt
altında tutulur.
* Promosyon ve otomasyon
sistemlerine uyumludur ve 
modüller olarak seçilebilir.
* Detaylı raporlama sayesinde 
hangi satışın hangi pompacı
tarafından yapıldığı gibi birçok
bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir.
* 64 adet pompacıya kadar 
destekler.

Kartlı Promosyon Sistemi

* Pompa üzerinde bulunan APOS ünitesi
sayesinde online puan kaydı yapılır.
Böylece otomasyon sistemine tam 
entegrasyon gerçekleşmiş olur.
* Ödeme şekline ve müşteriye (silver,
gold,premium) göre farklı promosyon
oranı uygular.
* Promosyon stok takipi ve katalog
oluşturma imkanı sunar.
* Müşteriye özel kart tasarımı yapılır.
* Sistemde müşterinin tercihine göre
manyetik,smart veya proximity kart 
kullanılabilir.
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Tank Otomasyonu

* Anlık olarak tank seviye bilgisi ve
sıcaklık değerleri takip edilebilir.
* Tanklardaki yakıt miktarı ile yapılan 
satışlar karşılaştırılarak sağlama yapılır
ve sızıntı veya kaçak olup olmadığı anlaşılır.
* Günlük satış verileri ve istatistiklere 
dayanarak kalan yakıt için tahmini satış 
süresi hesaplanabilir.
* Önceden  belirlenen kritik seviyelere 
gelinmesi durumunda alarm verebilir.Bu 
özellik sayesinde sorunsuz stok 
organizosyonu yapılabilir.
* Otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde 
hem tank seviye bilgileri hemde pompa 
otomasyonundan gelen veriler sayesinde 
sağlıklı ölçme sağlanır.
* RS485 veya Kablosuz ( wireless ) 
bağlantı seçeneği kurulumda kolaylık
sağlar.

* Fuelsis Tank otomasyon sistemi
diğer FUELSİS ürünleri ve
sistemleriyle uyumludur.
* Yakıt türüne göre kümülatif stok 
takibi yapılabilir.
* Tüm dolumlar ve tank doluluk oranları
kayıt altında tutulur ve kolaylıkla bütün 
detaylar birçok parametreye göre 
raporlanabilir.
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Tank Seviye Probu

* Mikroişlemci özelliklerine sahip ölçme
sistemi.
* Programlanabilir Parametreler ve 
ayarlar.
* Sayısal oto kazanc kontrolü
* Sayısal ısı sensörü
* Ex Proof & Water Proof muhafaza
* Eş zamanlı seviye değerleri
* Farklı durumları algılayarak raporlama
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WEP Otomasyonu
* İnternet ortamından şatış durumlarının takibi
* İnternet ortamından Tank seviyelerinin takibi
* İnternet üzerinden müşterilere promosyon
hizmeti sunmak,borç sorgulamalarını sağlamak
* Her yerden her zaman istasyon denetimi
* Teknolojide son nokta

Şantiye Otomasyonu
* Pompa satışlarının anlık olarak litre ve fiyat bilgisini
PC ekranına yansıtır.
* Modüler yapısı sayesinde ihtiyaç olan program
kısımları kullanılabilir.
* Access & SQL veritabanı kullanır.
farklı kullanıcılar için farklı erişim sağlar.
* RS 485 veya Kablosuz (Wireless) bağlantı seçeneği
kurulumda kolaylık sağlar.
* Merkezi otomasyona uyumludur.
* Bütünleşik Yakıt yönetim sistemi opsiyonu ile yakıt
sarfiyatına avantaj sağlanır.
* Tank otomasyon sistemi sayesinde yakıt miktarı
hatasız takip edilebilir.
* İstenirse yazılım ile kontrol edilen”Sanal tank 
otomasyonu”kullanılarak maliyet azaltılabilir.
* Otomatik kalibrasyon özelliği
* Kullanılan kaliteli,tamamen çelik Tank seviye  probu
sayesinde minumum mekanik hata

Şantiye Otomasyonu

* Pompa üzerindeki RFID ünite sayesinde yakıt verilen araç tanınır.
* Tanımlı araç dışındakilere satışı engellemek mümkündür.
* Kullanıcı hatasından veya art niyetli kullanımdan kaynaklanan yakıt sarfiyatı engellenir.
* Müşteriye özel kart tasarımı yapılır.
* Kablosuz bağlantı seçeneği sayesinde sorunsuz montaj ve kulanım kolaylığı sunar.
* Opsiyonel kilometreye göre yakıt sarfiyatı kaydetme,  aracın ve sürücünün performansını kontrol altında 
tutabilme imkanına sahiptir.

www.fuelsis.com.tr
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Gaz Dedektör Kontrol Sistemi

* RS 485 modülü üzerinden haberleşme
* 30 ayrı noktadaki Gaz Dedektör modülünün
durumunu anlık olarak gösterebilme
* 8 adete kadar LPG tankının seviyesini anlık 
olarak takip edebilme
* Ayarlanabilir gaz algılama hassasiyeti
* 3 adet röle çıkışı
* Ayarlanabilir röle tepki süresi
* Alarm sistemi ile entegrasyon

Gaz Dedektörü

* Ex-Proof kutu içerisinde 
* Küçük ve sade tasarım
* Mikroişlemci kontrollü
* Değiştirilebilir hassasiyet ayarı
* Her türlü otomasyon sistemine uyumlu
* RS485 modülü üzerinden haberleşme 
* Alarm sistemi ile entegrasyon
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