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Temel Operasyon Modülü (TOM) 
 

TOM Modülü SHGM FTL/GH mevzuatının tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Filo Büyüklüğü Toplam Fiyat 

1 Hava Aracı $1600 

2 Hava Aracı $2400 

3 Hava Aracı $3200 

4 Hava Aracı $4000 

5 Hava Aracı $4800 

6 Hava Aracı $5600 

7 Hava aracı $6400 

8 Hava Aracı $7200 

9 Hava aracı $8000 

10 Hava aracı $8800 

 

Özellikler: 

• Temel SHT-FTL/HG modülü (Plan ve uçuş kayıtları, günlük, haftalık, aylık, yıllık limitlerin takibi) 

• Route Aerodrome Competency (Meydan kategori takibi, otomatik uyarılar) 

• SHGM modülü (SHGM ihlal ve SKPK raporlarının otomatik olarak oluşturulması) 

• SHGM modülü 2 (SHGM aylık raporlarının tek tıkla oluşturulması) 

• Boş gün modülü (Boş gün planlama ve tebliğ etme) 

• Kabin memuru modülü (isteğe bağlı - ücretsiz) 

• Ambulans, SHY-6B vb. Özel uçuş şartları modülü (isteğe bağlı - ücretsiz) 

Notlar: 

• Sözleşmelerimiz 2 yıl sabit fiyat garantisiyle yapılır. 

• Dönem içerisinde filoya yeni eklenen hava araçları için yenileme tarihine kalan süre $800 üzerinden ay bazında yıla 

oranlanarak tahsil edilir. 

• Filodan hava aracı çıktığında iade gerçekleştirilmez. Yerine hava aracı ilavesi olursa sıradaki yenileme dönemine kadar 

olan haklar aktarılır. 
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Diğer Modüller (İsteğe Bağlı) 
 

PTM: Eğitim / Personel / Belge Takip Modülü 

5 personele kadar : $300 + KDV  

6-10 personel : $500 + KDV 

10+ personel : İlave her personel için yıllık $20 + KDV 

Özellikler: 

• Her tür personel, hava aracı, şirket dökümanlarının tanımlanarak yenilenme sürelerinin takibi, 

• Personel başına 100 MB alan sağlanır,  

• EFB olarak kullanılabilir, web üzerinden tüm evraklarınız yedeklenir. 

• 1, 5, 7, 15, 30, 45 gün öncesinden “yenileme” uyarısı gönderilir. Sistemde ikaz olarak sürekli görüntülenir. Haber 

verme süreleri değiştirilebilir. 

İM: İç yazışma modülü  

Yıllık sabit abonelik bedeli : $300 + KDV 

Özellikler: 

• İstenilen tipte bildirimler oluşturma (örnek: Safety Bulletin, FOPS Directive, El kitabı güncelleme duyuruları vb.) 

• Sistem üzerinden giriş bilgisi gerektirmeyen duyurular gönderme (personele link gider ve personel tıklayarak okur) 

• Okunma tarihi ve saati kaydedilir, okumayanlara hatırlatma gönderilir. 

 

COM: Cost modülü  

Müşterilerin hava araçlarını işleten, onlara gelen faturaları uçuşa ve bacağa bağlı giriş yaparak onlara raporlayan işletmeler için 

uygundur. 

Hava aracı başına ücret : $300 + KDV 

 

DIM: Dispatch ve Tarife modülü 

Dispatch hizmetini kendi yürüten işletmeler için uygundur. 

Hava aracı başına ücret : $600 + KDV 

Özellikler: 

• Tarife yayınlama 

• Otomatik Slot, Permit, MVT mesajları oluşturma 

• Yakıt, yolcu bilgisi girişi  

• Otomatik GENDEC oluşturma 

• Sıradaki bakım bilgisine bağlı tarife planlama 

 


