


İNFİNİDİUM TEKNOLOJİ %100 YERLİ 
SERMAYE İLE KURULMUŞ, 21 YILLIK 
BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİDİR.

AKILLI YÖNETİM 
SİSTEMLERİ ALANINDA 
YERLİ DONANIM ve YERLİ 
YAZILIMLAR ÜRETEREK 
MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA 
360 ÇÖZÜMLER 
ÜRERTMEYİ KENDİNE 
MİSYON EDİNMİŞTİR.

ÜRÜNLERİNİ ALANINDA 
UZMAN TEKNİK PERSONEL 
İLE GEÇMİŞTE ÖNEMLİ 
PROJELER YÜRÜTMÜŞ 
OLAN GENİŞ BİR KADRO 
TARAFINDAN
ÜRETMEKTEDİR.
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YERLİ DONANIM,
YERLİ YAZILIM

UZMAN PERSONEL 100’LERCE REFERANS

İNFİNİDİUM TEKNOLOJİ 
GEREK KAMU GEREK ÖZEL 
SEKTÖRDE, SPESİFİK ve 
TERZİ İŞİ BİRÇOK 
REFERANSA SAHİPTİR.

INFINIDIUM | Hakkımızda

INFINIDIUM TEKNOLOJİ ;
Yenilenmiș kurumsal yapısı ile, Dünya’da gerçekleșen teknolojik 
yenilikleri yakından takip ederek, Ülkemizde bu gelișmelerin çok daha 
ilerisine gidebilme Potansiyelini gören ve inanan insanların kurduğu, 
TÜBİTAK destekli ve onaylı Projelere imza atmıș, teknolojik buluș ve 
patentlere sahip, her zaman daha fazla yarar sağlayan bașarıları 
odaklayan, güçlü, vizyon sahibi ve dinamik AR-GE kadrosuna sahip
21 yıllık bir bilișim șirke�dir.



Karakutu Xts Nedir?
Infinidium Teknoloji’nin bünyesinde barındırdığı markalardan biri olan 
Kara Kutu adı al�nda Ar-Ge ve Üre�m çalışmaları Türkiye’de yapılmış 
olan Kara Kutu XTS ürünümüzle:

    Sürdürülebilirlik
    Op�mizasyon
    Tasarruf
    Güvenlik
    Bakım ve Servis Op�mizasyonu
    Kurum Standartları Belirlenmesi ve Korunması
    Geniş Raporlama İmkanı
    %100 Müşteri Memnuniye�



Karakutu Xts Özellikleri

INFINIDIUM | Karakutu Xts Özellikleri

Filo Yöne�mi

Görev Yöne�mi
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Diagnos�c

Sürücü Davranış
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Dökümantasy
on Desteği



KARAKUTU®  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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  Bluetooth Ready alt yapısı. �

  IR kontrol girişi. (uzaktan kumanda
cihazları ile kontrol için) �

  IR kontrol çıkışı. �

(uzaktan kumandalı diğer cihazları yönetmek için)
  Hatalı şerit değiş�rme uyarı ve raporlama özelliği. �

  Araç takip mesafesi uyarı ve raporlama özelliği. �

  Yaya kri�k yaklaşım uyarı ve raporlama özelliği. �

  DVR Ready: Kamera kayıt cihazı, kontrol,
uzaktan izleme ve yöne�m alt yapısı. �

  Hata puanı altyapısı.
  İhlal ve sürdürülebilirlik raporları.
  Yolcu Sayma Sistemi uyumlu alt yapısı.
  Konularında lider markaların A sınıf malzemeleriyle, yüksek kalite.
  Sürücü Kri�k  Belge Takibi.
  Konuşarak sürücü uyarı ve yönlendirme özelliği. �

  Konuşarak açık kapı bildirim özelliği. �

  Yazılı mesajlaşma (çi�  yönlü, me�n yazarak). �

  Sesli mesajlaşma. �

  Resimli mesajlaşma (kroki vb.) �

  On-line otoma�ik güncelleme 
(tüm güncelleme ve değişiklikler için).
     

  GPS ünitesi ile harita üzerinden lokasyon takibi
  GPRS ünitesi ile on-line bilgi aktarımı.
  USB girişi.
  RS 232
  Dahili SD Kart.
  Desteklenen Araçlar İçin Tonaj Takibi.
  Tüm bilgilerin on-line olarak merkeze aktarılması.
  Rölan� süresi takibi.
  Yakıt Takibi.
  K-LINE üzerinden haberleşme.
  Dokunma�k renkli ekran.
  Sürücü Kimlik Okuma ünitesi.
  Sürücü ekran ara yüzü sayesinde
tam kontrol on-line müdahale.

  Araç / sürücü / görev / tarih / km / rota / zaman /
performans / konum / varış-kalkış / tüm ihlaller
bazında ve geçmişe dönük çok geniş raporlama altyapısı.

  Görev limitleri dışındaki tüm ihlallerin, yöne�cinin
mail adresine ve/veyasms olarak cep telefonuna
gönderilmesi.

    Görev emri dışındaki tüm ihlallerde sürücünün
cihaz tarafindan konuşarak uyarılması. �

  Sessiz alarm butonu
  Analog girişler:
  Digital girişler:
  Digital çıkışlar:
  CAN BUS Ade�:
  K-LINE Adedi:
  CAN BUS üzerinden haberleşme.
  On-line sürücü performansı, hata/başarı puanlaması.
(sürücüye on-line bildirerek)
  Sürücülere/araçlara esnek görev tanımlamalarının
yapılabilmesi.
  Görev rotası, görev limitleri (hız, km, devir, zaman,
rota, kullanıcı, araç, sürücü bazında) verilmesi.
  Görev emri dışındaki tüm ihlallerde sürücünün.
cihaz tara�ndan konuşarak uyarılması. �

  Aracın kilometresi veya zamana göre servis, bakım,
yağ, las�k değişimi vb. işlemlerinin takip edilmesi,
sürücü vemerkezin Cihaz tara�ndan uyarılması.

  7 adete kadar kamera girişi ile ön, arka ve kabin içi
görüntülerinin Karakutu ekranda görülmesi. �

  Aracın geri vites kamerasının vitesle birlikte
otoma�k devreye girerek Karakutu ekranında izlenmesi. �

  Hands Free telefon görüşme özellği. �

  PS 2 Klavye girişi. �
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    Sarsın�ya dayanıklı donanım (endüstriyel).
    -20 °C ve +60 °C çalışabilme aralığı.
    Doğrudan 8- 30 V DC elektrik ile çalışabilir.
    Entegre GSM modemi, (GSM 900 ve GSM 1800)
    Entegre GPS alıcısı (en az 72 Kanal).
    Yüksek GPS alıcı hassasiye� (hareket halinde min. 160dB).
    Glonass �pi GPS alıcı ve anteni + assisted Gps.
    Accelerometer, gyroscope, dead reckoning
özellikleri ile gps ile�şiminin kaybolduğu bölgelerde araçlarını-
zın konumunu bulabilirsiniz.
    İvme sensörü ile: ani yavaşlama / duruş,
ani hızlanma, hızlı dönüş, tümsek ve çukurlardan hızlı geçiş 
durumlarında sürücüyü sözlü olarak uyarır, kayıt eder ve 
raporlar.
    Cihazda en az 2 adet CANBUS, 1 adet K-LINE, 1 adet 1 adet 
RS232,  1 adet USB girişi, 2 adet analog girişi, 2 adet dijital 
giriş, 4 adet dijital çıkış, bir adet hız sensör girişi, 1 adet devir 
sensör girişi
bulunmaktadır.
    POWER-LINE Ready haberleşme desteği.
    Limitsiz sayıda ilave sensörler yada kontrol modülleri
eklenebilir. 
    Dahili GPS anteni.

    Uyku modu ile düşük besleme akımı (58ma).
    Dahili Elektronik sigorta koruması, dijital çıkışlar dahil. 
    Al�n kaplama PCB Pad’leri.
    Uzaktan yüklenebilir ve değiş�rilebilir Firmware.
    20.000+ olay kaydı ha�za imkanı.
    32 mb Ram, 8 gb dahili ha�za (yükseltme imkanı vardır).
    Self-Check ile her saniye kendini kontrol eden cihaz yazılımı.
    Ayarlanabilir veri gönderme süresi.
    4 sn. Aralıklarla veri gönderme kapasitesi.
    Tek IP tanımlanma özelliği.
    GPRS üzerinden Uzaktan Erişim ile Parametre değişimi.
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    Kapasi�f dokunma özellikli 7 inch android ekran. �

    Entegre Wi-Fi ve bluetooth mödülleri. �

    1 adet HD kamera (yol takibi). �

    DVR özelliği ile yol kaydı (32 GB SD kart desteği, son 2 saatlik 
sürüş kaydı). �

    Sistemden araçlara, araçtan sistemem ve araçtan araca mesajlaş-
ma imkanı. �

    Araçlara sistem üzerinden, resim (jpg), ses dosyası, kroki, harita 
görüntüsü gönderebilme imkanı. �

    Kamera görüntülerinin araç üzerinden sisteme gönderilebilme 
imkanı. �

    Ekran üzerinden gömülü Navigasyon altyapısı. �

    Sürüş eği�m altyapısı ile kurum standartlarının sağlanması. �

    Sürüş güvenlik takibi ile, hatalı şerit değiş�rme, takip mesafesi 
kontrolü, rolan�, devir, sinyal durumu, hız dene�mi. 
    Sürüş hatalarında sözlü uyarı özelliği, uyarıya uymayan sürücülere 
hata puanı ekranda görsel ile�lme özelliği. �

    Hata puanı altyapısı ile sürücü bazında performans değerlendir-
me altyapısı.
    Sürüş esnasında gerçekleşen ihlalleri sürücüye gerçek zamanlı 
bildirim. �

    Geçmişe dönük raporlama imkanı.

    Her saniye araç ile KaraKutu arası haberleşme
    Kurum standartlarına göre esnek araç kullanım limi� belirlenebil-
me altyapısı.
    Sürücü araç üzerinde iken eği�m videoları ile eği�m verebilme 
imkanı. �

    Eği�m süreci ile sürücü kar� eşleş�rmesi yapabilme, gerek�ğinde 
eği�m almamış sürücü için araç kullanımın kısıtlanabilmesi.
    Sürücü kimlik birimi.
    Sürücü bazında, kullanım raporları alınabilmesi (sistem üzerinden)
    Tanımsız sürücü bloke altyapısı.
    Araç sürücü eşleş�rmesi.
    Araca 4 sürücüye kadar görev ataması imkanı.
    Görevlere �plerine göre hız limi� belirleyebilme.
Bir göreve 3 ayrı çalışma zaman aralığı belirleyebilme. Böylelikle 
sürücü görevde yetkili olsa bile görev zamanı dışında aracı kullana-
mayacak�r.
    Görevde güzergah belirleyebilme ve anlık güzergâh takibi sağlana-
bilir, güzergah ihlallerini geriye dönük raporlanabilir.

    Güzergah ihlallerini görev �pine göre ilgili kişilere e-mail yoluyla 
bildirme, e-mail içeriğindeki link ile aracın gitmesi gereken güzerga-
hı ile güzergah dışına çık�ğı noktayı görebilme imkanı.
    Görev ataması esnasında; sürücü ehliyet sını�, araç ehliyet sını� 
karşılaş�rılması, sürücünün ehliyet sını� aracı kullanmaya yeterli 
değil ise görev atamasının engellenmesi imkanı.
    Her araç için ayrı ayrı rölan� süresi limi� belirlenebilir, araçta 
rolan� süresi dolduğunda cihaz sözlü olarak sürücüyü uyaracak�r. 
Uyarıya uymayan sürücülere hata puanı yansı�lması ve geriye 
dönük raporlanabilmesi. �

    Günlük toplam çalışma süresi takibi.
    İlk kontak açılış yer ve zamanı ile kontağın son kapandığı yer ve 
zamanı takibi.
    Harita üzerinde sınırsız coğrafi bölge tanımlama, belirlenen 
bölgelere giriş ve/veya çıkış anında e-mail yoluyla bilgilendirme 
yapabilir.
    Ekran üzerinde araçların kontak açış anında, sürücüler tara�ndan 
görülebilecek açılış mesajları, resimler ve bildirimler bulunur.

� Opsiyonel



ALT YAPI                                                 KULLANICI YAZILIMLARI
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    Kullanıcı arayüzü web tabanlı olup her hangi bir bilgisayar veya table�en 
kullanılabilir.
    Sistemde kayıtlı olan bütün araçlar harita üzerinde aynı ekranda görüntülenir ve 
on-line olarak hareketleri izlenebilir.
    Kullanıcı yazılımları ile araçlar 7 gün 24 saat haritalar üzerinde eş zamanlı 
(on-line) olarak takip ve kontrol edilebilir.
    Araçların konum gönderme sıklığı dururken ayrı, hareketliyken ayrı olarak 
ayarlanabilir.
    Araca müdahale etmeden cihazın tüm ayar parametreleri uzaktan değiş�rilebilir.
    Tüm raporlar geçmişe dönük alınabilir.
    Belirli makamlarca paylaşılan fotoğraflar, çeşitli yazılı ve görsel bildiriler (fotoğraf 
jpg, belgeler txt) araç üzerindeki sürücü ekranlarına gönderilebilir. Ekli dosyaların 
sürücü tarafindan görüldüğü ve okunduğu onaylanabilir. *
    Araçların geçmişe yönelik güzergâh, alarm, hız, adres, km bilgileri harita üzerinde 
görsel olarak takip edilebiliranı.
    Raporlar MS Excel veya benzeri başka programlara aktarılabilir.
Araçların geçmişe yönelik hız aşım raporları, rölan� süresi aşım raporları zaman ve 
yer bilgisi ile birlikte alınabilir.
    Araçların geçmişe yönelik duraklama yer, süre raporları alınabilir.
Kullanıcı özel şifreleri, yazılım üzerinden şifre değiş�rebilme imkanı sağlamaktadır.
    Tüm alarm bilgileri topluca takip edilebilir.

    Gelen ve giden tüm kullanıcı ile araç verileri MS SQL veritabanında saklanmak-
tadır. Veritabanı üzerinde çalışan zamanlanmış görevler ile veriler işlenip analiz 
edilerek kullanıcıların anlayacağı şekilde verilere dönüştürülmektedir.
    Sunucu üzerinde çalışan yöne�ci yazılım sayesinde veri gönderen veya veri 
isteyen araçlar ile kullanıcılar arasındaki trafiği anlık olarak düzenlenmektedir.
    Sistem gerçek zamanlı “on-line “izlenebilir.
    Sunucu yazılımları üzerinden yetkilendirmeler yapılabilir. Sunucu bilgisayara 
bağlanan kullanıcılar sistemde sadece yetki seviyeleri dâhilinde olan araçları takip 
edebilir.
    Araçlar ve sunucu yazılımları arasındaki veri ile�şimi şifreli olarak gerçekleş�ril-
mektedir.
    Araçlardan gelen ve araçlara gönderilen veriler eş zamanlı olarak görülebilir.
    Sistemde o anda ak�f olan araç sayısı ve gelen veri adedi eş zamanlı olarak takip 
edilebilir.
    Web servis aracılığı ile diğer sistemlerle kolay entegrasyon sağlanabilir.
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    Destekleyen tüm araçlar için aracın tüm arıza bilgileri online olarak okunabilir.

    Arızaların önem seviyelerine ve arıza durumlarına göre ilgili birimlere anlık olarak sms ve/veya 
e-mail olarak gönderebilir.

    Arıza önem durumu kategorizasyonu yapılabilir.

    Desteklenen araçlar için; Motor devri, gerçek hız, gerçek km, ( odometre ) ortalama yakıt 
tüke�mi, anlık yakıt tüke�mi, yakıt depo seviyesi hararet, el freni pozisyonu, ADBLUE seviyesi 
okunabilir.

CANBUS, K-LINE ve ARAÇ ARIZALARI




