
XETEC ASSIST  
AKILLI ARAÇ TEKNOLOJİSİ 

Xetec Assist , XetecObd , Xetec Servis , Xetec Dash ve Troxet  bir Murtaş 
Ürünüdür . www.xetecassist.com 



1 İÇERİK 

a)  Xetec Assist’e genel bir bakış 
b)  Xetec Assist Yazılım Ürünleri  
b1) Xetec Servis 
b2) Xetec OBD 
b3) Xetec Dash  
b4) Troxet 
c)   Xetec Assist Donanım Ürünleri 
d)  Xetec Assist takip sitesi 



2 Xetec Assist’e Genel bir Bakış 

Xetec Assist farklı donanım ve birden fazla yazılım ile akıllı 
araç , araç takip , multimedya fonksiyonlarının tamamını  
içinde barındıran benzersiz bir projedir .  
 
Kullanıcı aracın iç yapısına birebir uyumlu Xetec Assist android  
DVD ile navigasyon , internet , radyo , internet TV gibi özelliklerin 
keyfini çıkartırken araca ait teknik bilgileri de ürünün ekranında 
görebilir ve aynı zamanda bu bilgiler takip bilgisi ile 
beraber Xetec Assist abonesinin bilgisayar ekranında ve akıllı 
cep telefonunda takip edilebilir .   
 
Xetec Assist abonesi tanımladığı uyarıları hem email hesabına  
mesaj yoluyla hem de cep telefonuna SMS ile alabilir .   



3 Xetec Assist’e Genel bir Bakış 



4 Xetec Assist Yazılım Ürünleri – Xetec Servis 

b1) Xetec Servis : Xetec Servis , Android cihazda çalışan ve araçtan alınan OBD  
Verisi ile GPS anteninden gelen konum bilgisini harmanlayıp Murtaş sunucularına  
gönderen bir Android aplikasyonudur. Android Market’ten Xetec Assist ismiyle  
bulunup indirilebilir . 
 
Xetec Servis sadece Android DVD’ler için değil , Android işletim sistemi kullanan  
tüm cihazlardan veri alıp sunucuya gönderebilir . Bu sayede aracından ayrılan  
sürücü telefonunda bu yazılımı kullanması halinde korunuyor ve takip edilebiliyor  
olacaktır. 
 



5 Xetec Assist Yazılım Ürünleri – Xetec OBD 

b2) Xetec OBD : Aracın içerisinden aldığı bilgileri Servis yazılımına gönderir ve  
aynı zamanda DVD ekranında bu bilgileri gösterir . Araçta bir arıza oluşması  
halinde bu uyarı hem DVD ekranında hem de tanımlı olan kullanıcılara SMS ve  
email yoluyla gönderilmektedir .   
 
Aracın konumunu acil göndermek isteyen kullanıcı « Konum Gönder « tuşuna  
basarak haritada yerini tam koordinatı ile işaretlemiş olacak ve bu panik uyarısını 
Web’e ve cep telefonu kullanıcılarına göndermiş olacaktır .  



6 Xetec Assist Yazılım Ürünleri – Xetec Dash 

b3) Xetec Dash -  Özellikle  Android DVD veya Tabletler için kullanılabilecek ve  
tüm gerekli aplikasyonları bir araya getiren çok kullanışlı bir arayüz programıdır .  
 
Aracın markasına göre kişiselleştirilebilen bu arayüz Android aplikasyon  
karmaşasını ortadan kaldırır ve tüm gerekli uygulamaları bir araya  
getirir .   



7 Xetec Assist Yazılım Ürünleri – Troxet 

b4) Troxet : Araçtan alınan bilgiler web üzerinde xetecassist.com adresinden  
kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra görülebilmektedir . Web sitesi üzerinden  
Troxet kullanıcıları tanımlandıktan sonra web sitesi , araçlar ve diğer tüm  
kullanıcılar birbirlerine her an bağlı olabileceklerdir . Böylelikle filo sahibi aracın 
bilgilerini görmekle beraber , örneğin aracın kullanıcısına da her an ulaşabilecek  
ve görev atayabilecektir . Troxet uygulaması hem Android marketten hem de 
iOS için App Store’dan indirilebilir .   



8 Xetec Assist Donanım Ürünleri – Android DVD 

  

Xetec Assist Android DVD ürünleri ülkemizdeki birçok  
otomobil modeli için mevcuttur . Buna rağmen lütfen  
aracınızla uyumlu olup olmadığını yetkili bir  
Xetec Assist bayisinden kontrol edin  



9 Xetec Assist Donanım Ürünleri – Tracker Cihazları  

  

Motorsiklet için Tracker 

Araçlar için en üstün  
Tracker teknolojisi 

TRX-9618 

TRX-7620 



10 Xetec Assist Takip Sitesi – www.xetecassist.com  

  



11 Xetec Assist Takip Sitesi – www.xetecassist.com  

  



 
Teşekkürler 

 

 


	Xetec AssIST �AKILLI ARAÇ TEKNOLOJİSİ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

