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ATM'ler Hijyenik Mi?

Hemen hemen her gün kullandığımız 
banka ATM’lerinin temizliğini kimlerin 
nasıl yaptığını biliyor musunuz?
 
Günde yüzlerce kişinin işlem yaptığı 
ATM’lerin temizliği oldukça ciddi bir 
konu. Her alanda olduğu gibi burada da 
halk sağlığı ve hijyen konusu çok önemli. 



ATM Temizliğinde 
Yeni Dönem

Büyük bankalar ATM’lerinin temizliğinin 
sağlanması konusunda Tepe Servis ile 
çalışıyor. Ülkemizin seçkin 
firmalarından Tepe Servis bu konuda 
geniş bir ekibi yönetiyor.

Tepe Servis, ATM temizlik 
hizmetlerini kolaylaştırmak 
için DECE Yazılım'ı ve 
MOBIDI'yi seçti.



Aylık temizlik planlaması 
yaklaşık yapılıyordu ve 
gerçekleşmesi çoğunlukla 
sahadaki personele kalmıştı.

 Temizlik sayıları, gidilip 
gidilmediği gibi konuları 
izlemek çok zordu.

 Bankaların istediği 
detaylı raporların 
oluşturulması ise kolay 
değildi.
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Çözüm Öncesi



Çözüm Sonrası

MOBIDI çözümü ile 
sahadaki işlerin mutlak 
şekilde belgelenmesi 
sağlandı. Ekipler kendi 
telefonlarına yükledikleri 
MOBIDI ile bankamatikleri 
temizlik öncesi ve sonrası 
fotoğraflıyor. 

1



Çözüm Sonrası

MOBIDI üzerine geliştirdiğimiz planlama yazılımıyla; 
ekip, bankamatik ve yol planlaması yapılarak ekip 
başına aylık 200-400 kilometre arası yol ve dolaylı 

olarak zaman tasarrufu sağlandı. 
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Çözüm Sonrası

MOBIDI Ofis ile üretilen raporlara online olarak 
bankaların erişimi sağlandı. Raporlar; hangi ekibin, ne 
zaman, hangi bankamatiğe gittiği bilgilerinin yanında 

planlardan ne kadar sapma olduğunu da içeriyor.
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Kazanımlar

Sahadaki personel birden çok bankaya ait 
bankamatiği aynı anda temizliyor. Ama 
her bankanın rapor ihtiyacı farklı. 
Sahadakilere ve ofistekilere ek zorluk 
çıkarmadan çözüm sağlıyor.

MOBIDI Standart, Android veya 
iOS telefonlarda ve offline 
olarak çalışabiliyor. Bu sayede 
saha personeli kendi 
telefonlarını kullanabiliyor.

Rota Planlama için bankamatik listesi, 
konumlar ve bankanın istediği aylık 
temizleme sayısı yeterli. Planlama 
yazılımı, kaç ekip gerektiğini kendisi 
belirliyor ve ekipler için aylık görev 
listeleri oluşturuyor.

Rota Planlama, trafiği de 
dikkate alan gerçek mesafeler 
ve süreler üzerinden yapılıyor.
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