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LOCWIZ

İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

Pompa izleme ekranı ile kullanıcıya satış anı görüntüleme imkanı veren,
Tank yakıt seviyesi, tanktaki su miktarı ve yakıt sıcaklık bilgilerinin anlık olarak 
görüntülenebilmesi,
Satış ve istasyon verilerinin gra�kler yardımıyla görüntülenebilmesi,
Kullanıcı kartı tanımlama ve erişilebilmesi
istenilen programlara yetkilendirme imkanı sağlayan,
İstasyon için gerekli bütün dataların hızlı ve
pratik bir şekilde yönetimini sağlayan,
Uçtan uca şifreleme ile ekstra güvenli,
Sistem üzerinden kullanıcı kartlarının aktif veya deaktif edilebildiği,
 Günlük, haftalık, aylık ayrıntılı raporlama imkanı,
Kullanıcı dostu, kolay anlaşılabilir, esnek arayüz tasarımına sahip,
Mepsan Ar-Ge Mühendisleri tarafından geliştirilmiş
Local İstasyon Otomasyon Sistemidir.

Kişiselleştirilebilme

Ürün, tabanca ve prob ekleyebilme olanağı,
Kullanıcı kartı tanımlama ve erişilebilmesi istenilen                                                                         
programlara yetkilendirme imkanı,
Her pompa için ürün tanımlayıp, ürünlerin birim �yat, isim vb. 
bilgilerini kolay ve pratik bir şekilde güncelleme imkanı,
Sistem üzerinden kullanıcı kartlarının aktif veya deaktif edebilme

Arayüz Tasarımı

Kullanıcı dostu, kolay anlaşılabilir, esnek arayüz tasarımı,
Günlük, haftalık, aylık ayrıntılı raporlama sayfaları ile ulaşmak 
istenilen her türlü satış bilgisine kolay erişim,

Veri Güvenliği

Sisteme tanımlanan müşteri kartı(MTS) ve pompacı kartı ile daha 
güvenli satış imkanı
Uçtan uca şifreleme ile verilerin 100% koruması ,



LOCWIZ

Gra�kler ve Raporlama

Her tank için özel hazırlanan prob gra�kleri ile kullanıcıya tank yakıt 
seviyesi,  tank sıcaklığı, tanktaki su seviyesi hakkında detaylı bilgi 
verme imkanı,
Dinamik raporlama,
Detaylı gün sonu raporlama imkanı,
Günlük, haftalık ve aylık satış bilgilerini görüntüleme ve yazdırma 
seçeneği,
Tank ID,  pompacı kimlik bilgisi, dispenser, ürün, tabanca ve    tarih 
seçenekleriyle geniş �ltreleme imkanı

Lisanslama

LOCWIZ 3 standart paket ve 1 adet müşterilerin tercihi veya alt 
yapısına uygun özelleştirilmiş CUSTOM paket ile 2019 da 
hizmetinizde,

1- Standart LOCWIZ  
2- Premium LOCWIZ
3- Excelent LOCWIZ
4- CUSTOM LOCWIZ ( Müşteri seçimi)    
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