
Metadiag Bilişim firması olarak Türkiye Distribütörlüğünü yaptığımız TEXA firmasının üretmiş olduğu Navigator 
TXT’s cihazından bahsetmek isterim.

TEXA’nın üretmiş olduğu NAVIGATOR TXT’s cihazı TÜV (Technischer Überwachungsverein ya da Türkçe olarak 
Teknik Denetim Kurumu) onaylı bir cihaz olarak standartlarını, yüksek verimlilik ve başarısını kanıtlamıştır.
 Tüm araç gruplarına bakabilen bir cihaz olmanın yanı sıra, Desteklediği protokoller sayesinde Ağır vasıta, Otobüs, 
Treyler, Güç aktarma sistemleri, Fren sistemleri, Binek araçlar, İş makinaları, Tarım makinaları ve daha birçok grubu 
destekler.

Navigator TXT’s cihazı ile bu grupların hepsine bağlanabilir; kalibrasyon, kodlama yapabilir, test 
gerçekleştirebilir, arıza okuyup silebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini piyasada rakip olduğu tüm cihaz ve markalar (Bosch, 
Jaltest, Launch vb.)’da yapabilmektedir. TEXA firmasını diğer markalardan ayıran en önemli özelliklerden birisi 
güncelleme zorunluluğu olmamasıdır. Diğer firmalarda cihaz satın alındığı zaman cihazınıza bir lisans belirlenir ve 365 
gün süresi vardır. 365 gün sonrasında cihaz kullanıma kapanır yada fonksiyonlarını kısıtlar sizi tekrardan lisans almaya 
zorlar. Ayrıca Uzun süre lisans güncellemesi yapmayıp ihtiyacınız olduğu zaman güncelleme isteğinde bulunduğunuzda 
geçen sürede çıkan güncellemeler için bedel alabilir, gecikme cezası ödeyebilirsiniz. Bu sistem TEXA’da şu şekilde 
işlemektedir;

Cihaz satın alındıktan sonra cihazınıza bir lisans belirlenir. (Örnek vermek gerekirse TRUCK lisansı için 48.0 
lisansı) Lisansın tüm yamalarını indirmek tamamen ücretsizdir, fakat ana güncelleme yayınlandığında (TRUCK 49 
versiyon) buna güncellemek için bir ödeme yapmanız gerekmektedir. Fakat bu güncelleme için hiçbir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Siz cihazınızı güncellemeden dilediğiniz süre boyunca kısıtlama ya da kapanmaya maruz kalmadan 
kullanabilirsiniz, ayrıca güncelleme almak istediğiniz zaman sadece güncelleme bedeli + gecikme bedeli ödersiniz. Bu 
ödediğiniz güncelleme bedeli diğer firmalardaki gibi sadece o anki güncel lisanslı aktifleştirmez. Bunu bir adım öteye 
taşıyarak cihazınızı en güncel versiyona çıkartır ve önümüzdeki 365 gün boyunca çıkan güncellemeleride bedelsiz 
indirmenizi sağlar. TEXA’nın senede 3 büyük güncelleme çıkarttığı göz önüne alınırsa 1 güncelleme bedeli ödeyip 3 ana 
güncelleme satın almış olursunuz.

Diğer firmadalardan ayıran 2.en önemli özellilk iste cihazın arkasındaki Ar-Ge gücüdür. TEXA firması, diğer 
firmalar gibi yazılım donanım gibi bileşenleri farklı firmalara yaptırtmak yerine hepsini kendi bünyesinde geliştirir ve bu 
sayede diğer cihazlara oranla daha stabil çalışır. Cihaz ile ilgili bir sorun yaşandığında ya da cihaza bir özellik eklemesi 
yapmak istediğinizde (iSupport sistemi birazdan bahsedeceğim) diğer firmalar gibi farklı firmalara ürettirmek yerine tüm 
işlemleri kendi bünyesinde yaptığı için daha kısa sürede tepki verip gerekli işlemleri yapabilme gücüne sahiptir.

Bu 2 maddeye ek olarak içerdiği kablo ve tesisat şemaları, tamir katalogları, birden çok bilgisayara kurulum 
imkanı, teknik workshop dökümanları ve iSupport sistemi gibi bileşenler içerir.

iSupport sisteminden kısaca bahsetmek gerekirse, bu sistem TEXA arıza tespit cihazı kullanan müşterilerin TEXA 
mühendislerine geri dönüş yapabilmesi için kullanılan bir portaldır. Cihazla ilgili bir sorun yaşandığında, bir araçta 
yapmak istediğiniz bir işlemi yapamadığınzda ya da işlemi hiç menüde göremediğinzde iSupport sistemi üzerinden direk 
geri dönüş yapabilir; bu sorunun hızlıca çözülmesi için katkıda bulunabilirsiniz.
Sahip olduğu farklı kablo soketleri sayesinde tüm araç gruplarına destek verebilmesine ek olarak dilerseniz tek tek 
ihtiyacınız olan kabloları alabilir, dilerseniz direk TEXA kablo çantası alabilirsiniz. 
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