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Yarına hazır işletmeler anlatıyor

Vodafone

Yeni nesil araç kiralamada

teknoloji devrimi
Kullan bırak araç kiralama işi yapan YOYO, üyelerinin anında
kiralayabildikleri araçların kontrolünü ve takibini
Vodafone Makinalar Arası İletişim teknolojisi sayesinde yapıyor.

T

eknolojinin gelişimi
sayesinde yepyeni iş yapış
biçimleri ortaya çıkmaya
devam ediyor. Kullan bırak araç
kiralama hizmetleri de bunlardan biri. Türkiye’de bu alanın
öncü ve lider ﬁrmalarından biri
olan YOYO, 2012 yılında kurulmuş. Şu anda 14 bin üzerinde
aktif üyesi ve şehrin farklı noktalarına yayılmış 157 otomobil
ile kullan bırak araç kiralama
hizmeti sunuyor.

Aracısız, hızlı ve güvenli bir
kiralama modeli kurmamız
gerekiyordu. Teknoloji olmadan
bunu güvenli bir şekilde yapmak
mümkün değil. Biz de bunu başarmak için Vodafone altyapısını
kullanıyoruz.”

Cepten kolay kiralama

Pazarı fark ettik,
fırsatı değerlendirdik

YOYO kurucu ortağı Yavuz
Barkın hızla gelişen sektör hakkında şöyle diyor: “Yurt dışında
farklı örnekleri bulunan kullan
bırak araç kiralama hizmeti, büyük şehirlerde yaşayanlar için
büyük kolaylık sağlıyor. 2012
yılında bu konsepti Türkiye’de
sunduk. Küçük bir ﬁlo ile başladığımız işimiz, hızla büyüdü.”

Hızlı ve güvenli olmalıyız

Müşterilerin yalnızca bir üyelik
ile kendi başlarına araç kiralayabildiklerini belirten Barkın şöyle
diyor: “Müşterimiz prosedürler
ile uğraşmadan cep telefonu üzerinden araç kiralayabilmeli ve
bu aracın başına gidip kolayca
kullanmaya başlayabilmeliydi.

Barkın, dijitalleşme yolculuklarını şöyle anlatıyor: “İşimizi
daha hızlı yapmak ve dijitalleşmek için arayış içindeydik. Bu
esnada yarınahazırım.com’u
keşfettik. Başka bir operatör ile
çalışmamıza rağmen Yarına
Hazırım Ekibi tüm süreçlerimizi
inceledi, Dijitalleşme Endeksimizi ücretsiz ölçtü ve raporumuzu paylaştı. Daha sonra
birlikte geliştirdiğimiz proje ile
araç kiralama işini hızlandırıp,
güvenliği artıracak yeni teknolojileri hayata geçirdik.”

Vodafone M2M ile araçlar
tam kontrol altında

Barkın, Vodafone M2M ile yakalanan başarıyı şöyle anlatıyor:
“Araç kaputunun açılması,
çekiciye yüklenmesi, güvenliği
riske atabilecek belirlenen olası
lokasyonlarda uzun süre kalması ya da aşırı hız yapması durumunda merkezimiz durumdan
haberdar oluyor.”

Yoyo
Dijitalleşme Endeksi

Yavuz Barkın

YOYO Kurucu Ortağı

YOYO dijital dönüþüm hikayesi
İHTİYAÇ

VODAFONE ÇÖZÜMÜ

YOYO, þehrin farklý noktalarýnda bulunan araçlarýn uzaktan kiralanabilir hale gelmesini istiyordu.
Ayrýca araçlarýn kaputun açýlmasý, aþýrý hýz yapmalarý gibi durumlardan haberdar olmasý, araç içindeki müþteri ile iletiþime geçebilmesi gerekiyordu.

Vodafone M2M sensörler ile donatýlan araçlarýn hýzý, kaputun açýlmasý,
konumu takip edilmeye baþlandý,
araç içine yerleþtirilen kýrmýzý buton ile müþteri ile iletiþim saðlandý.

BAŞARI
YOYO, araçlara yerleþtirilen M2M sensörler sayesinde araçlarýný uzaktan takip edebilir,
güvenliklerini saðlayabilir hale geldi. Müþteriler çok daha kolay araçlarýný kiralamaya
baþlarken, araç içinden tek bir buton ile müþteri hizmetlerine ulaþmaya baþladý.

YOYO

araç kiralamak daha kolay

Vodafone M2M
sistemindeki
konuþma özelliði
sayesinde
araçlarýn içindeki
kýrmýzý butonlarla
müþteriler
çaðrý merkezine
ulaþabiliyor.
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Dijitalleşme Endeksi,
tüm işletmelerin,
yarinahazirim.com
adresindeki
5 dakikalık bir anketle
verimliliklerini
artırmak için teknoloji
ihtiyaçlarını ücretsiz
öğrenebilecekleri bir
uygulamadır.

Rakamlarla

Vodafone M2M teknolojisi sayesinde,
Üyeler, araçlarýn
kapýsýný açmak
için cep
telefonlarýndan
Vodafone
altyapýsý ile
desteklenen YOYO
uygulamasýný
kullanýyorlar.

DİJİTALLEŞME
ENDEKSİ NEDİR?

Operasyon maliyetlerini
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Vodafone M2M
sistemi sayesinde
aracýn hýzý,
konumu gibi
birçok durum
merkezden takip
ediliyor.

Yarinahazirim.com’da yer alan Vodafone Dijitalleşme Endeksi uygulaması; işletmenizin
teknolojik çözümlere olan ihtiyacına göre puanlama yapan web ve mobil tabanlı bir
uygulamadır.

** Vodafone M2M Makineler arası iletişim platformudur. Vodafone M2M data paketleriyle
kurumsal aboneler, araç takip, alarm ve güvenlik, uzaktan ölçümleme ve erişim, sayaç
otomasyonu ve Mobil POS gibi veri kullanımı gerektiren birçok kurumsal uygulamalar için
diledikleri yerden internete hızlı ve ekonomik koşullarla bağlanabilirler. Detaylı bilgi için
vodafone.com.tr ya da Vodafone Cep Merkezleri

Vodafone M2M
Teknolojisi Nedir?
Açılımı Makinalar arası iletişim
olan M2M (machine to machine),
sensörler yardımıyla uzaktan
bilgi toplanabilmesi ve cihazların
kontrol edilebilmesini sağlıyor.
Bu teknoloji sayesinde istenen
her makine sensördeki SIM kart
üzerinden merkeze bilgi ilebiliyor
ya da bilgi alabiliyor. Bu teknoloji
sayesinde elektrik sayaçlarındaki
veriler güç vericilerine uzaktan
gönderilebilir, kamyonlar
yüklerinin durumu hakkında bilgi
verebilir ve çalınan arabalar takip
edilerek bulunabilir.

Müşteri adedini 6 ayda
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İletişim maliyetlerini
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4946

Hikaye yazıp
4946’ya gönderin

Dijitalleşme Endeksinizi ölçelim,
sizi yarına hazırlayalım

Başarı hikayenizi
Türkiye’ye anlatalım

