


MOTOSİKLET TAKİP SİSTEMİ

Yerli Mobil Uygulama
Tamamı ile Türk yazılım mühendisleri tarafından 
geliştirilmiş olup Motosiklet kullanıcıları için özel olarak 
tasarlanmış ekranlar üzerinden motosikletin güvenliği 
sağlanmaktadır. Yazılım Yerli olması uygulama üzerinde 
eklenecek özellikler için kısa sürede aksiyon alınması ve 
stabil olarak çalışmasına imkan vermektedir.

Yerli Üretim Cihaz
Turuncu cihaz üretimini Türkiye içinde kendisi dizgi ve 
üretimini yapmaktadır.

12 Yıllık Sektörde Deneyim
Turuncu 12 Yıllık GPS sektöründe deneyimi olan bir 
firma GPS cihazlarının yönetimi, veri tabanı mimarisi, 
servis noktaları, satış sonrasında müşteri destek gibi 
birçok konuda geçmişe dayalı tecrübesini motosiklet 
ürün kullanıcıları için paylaşmaktadır.

Ekibimiz
Yazılım departmanın da 10 kişilik bir yazılım ekibi 
ile hizmet vermektedir. Web ara yüzü, veri tabanı 
yönetilmesi, mobil uygulama geliştirme alanlarında 
tamamı ile kendi Yazılım personeli ile ürünlerin 
geliştirmesini sağlamaktadır.

Lokasyonlar
Turuncu iki farklı lokasyonda hizmet vermektedir. İstanbul 
ve Çanakkale olmak üzere Türkiye genelinde bayi ve 
montaj noktaları ile son kullanıcı müşterilerine hizmet 
sağlamaktadır.
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Motosikletinizin kontağını kapattıktan 
90 saniye sonra 0,07 mHA enerji 
tüketimi ile motosikletinizin aküsünü 
tüketmez, ayrıca motosikletinizin akü 
değeri ve cihazın içinde bulunan dâhili 
batarya akü değerlerini uygulama 
üzerinden görebilirsiniz.

Dâhili Pil
Turuncu Motosikletinizden sökülmesi 
durumunda anlık olarak bildirim alırsınız.





Mobil Uygulama Özellikleri
1. Çalıntı Bildir
2. 6 Farklı bildirim ve her bildirim 
için ayrı ses tanımlama
3. Animasyon
4. Geniş Raporlama
5. Beni Takip Et Özelliği
6. Motosikletime götür
7. Google Sokak Görünümü
8. 7/24 Uzaktan Motor Durdurma
9. Türkçe İngilizce Dil Desteği
10. 3 Farklı Harita Seçimi
11. POI Ekleme, Trafik Durumu



Beni Takip Et
Motosikletiniz ile yapacağınız seyahatleri 
arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz, konumunuzu 
isterseniz tek bir kere veya zamanlı olarak paylaşımda 
bulunabilirsiniz. Örnek 15 dakika veya 30 dakika 
şeklinde.

Konum paylaş butonu ile Whatsapp üzerinden 
arkadaşlarınıza iletebilir ve paylaşılan kişiler sizi takip 
edebilirler.



Turuncu Motosiklet GPS ile güvenliği 
sağla, aynı zamanda harita üzerinde ilgi 
noktası ve seyahat noklatarını paylaş!

Seyahatlerinizi POI (ilgi noktası ekleme) 
özelliği ile uygulama üzerinden kayıt 
edebilirsiniz. Eklediğiniz POI noktasını 
isterseniz sadece siz görebilirsiniz 
isterseniz keşfet özelliği ile tüm 
kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.



Limitparts, daima müşteri odaklı çözümlerde fark yaratmayı hedeflemektedir. 
Ürünlerin fabrikadan son kullanıcıya kadar olan süreçte takip edilebilirliği, lojistik 

performansının ne kadar güçlü ve önemli olduğunu anlatmaktadır.






