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Ürün Hakkında Kısa Bilgi
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü görev ve sorumluluklarından olan Vektörle Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri ile ilgili
iş süreçlerinin; bütünleşik, günümüz teknolojileri ile uyumlu, ölçülebilir ve kolay erişilebilir, raporlanabilir bir coğrafi bilgi
sistemi mantığı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için HTML5 tabanlı olarak geliştirilmiş bir uygulamadır.

Ürünün Özellikleri
Araç Takibi
İdarenin kullanmakta olduğu araçların anlık takibinin ve geçmişe dönük rota sorgulamasının yapılabilmesini,
Uygulamalarda duran ve hareket halindeki araçların farklı sembolojilerde gösterilebilmesini sağlamaktadır.
Personel ve Kullanıcı Yönetimi
Personele ait belgelerin kayıt altına alınmasını,
Bireysel performans ölçümünü sağlamaktadır.
Ekip Takibi
Tablet GPS ile konum takibinin yapılmasını,
Belirlenen tarih aralıklarında ekiplerin rota sorgulamasının yapılmasını sağlamaktadır.
Sahadan toplanan verilerin yerinde mekana dayalı sisteme aktarılması,
Gece ilaçlama ekiplerinin hangi tarihlerde hangi yollarda gezdiğinin takip edilebilmesi,
Web uygulamasında oluşturulan iş emirlerinin anlık olarak saha ekiplerinde bulunan mobil cihaza iletilmesi,
Saha ekiplerinin iş emirlerini belirli bir mesafe yakınına gelmeden işi başlatamaması ile iş takip/kontrol kolaylığını sunması,
Barkod sistemi ile ilaç girişinin yapılması,
Azalan ilaç miktarları için stok eşik değeri uyarısının yapılması
gibi işlemler bu ürünün özelliklerindendir.

Neden “Uçkun” ?
Web ve mobil uygulamalarına,
Uydu, halihazır, İSKİ, Çağrı merkezi, araç takip servisleri ile ortak çalışmaya,
Ofis ve saha operasyonlarının yönetimine,
Tek ekranda araç, ekip, vektör noktaları ve şikayetlerin takibine,
İlaçlanması gereken noktaların günü geldiğinde otomatik iş emrine dönüşmesine,
Ekiplerin performans değerlendirmesinin yapılabilmesine,
Stok takibine,
Acil şikayetlerde en yakın ekibe iş yönlendirmesine,
İş yüküne göre coğrafi bölge tanımlanmasına olanak tanır.

Ürünün Faydaları
Adres hatalarının minimuma indirilebilmesini,
Vektör noktalarının doğru tespit ve koordinatlandırılmasını, doğru yere müdahale edilebilmesini,
Jit, şikayet nokta yoğunlukları, şikayet türleri gibi analizlerin CBS üzerinde gerçekleştirilebilmesini,
Ekiplerin günlük iş takiplerinin yapılabilmesini,
Personel performans değerlendirmelerinin yapılabilmesini,
Ekiplerin günlük iş yükündeki orantısızlığının giderilebilmesini,
Sahadan toplanan verilerin yerinde mekana dayalı sisteme aktarılabilmesini,
Gece ilaçlama ekiplerinin hangi tarihlerde hangi yollarda gezdiğinin takip edilebilmesini sağlar.
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