
BelPedia
Yönetim, bilgiye erişimle başlar.   



BelPedia, belediyenin bütün birimlerini birbirine
bağlar ve bilgiye erişimde yaşanan tüm sorunları

çözmeye odaklanır.  
 

Farklı yazılımlar ile çözülmeye çalışılan pek çok
sorunu, ek yatırım yapmadan çözme imkanı sunar

ve esnek bir şekilde genişleyebilir. 
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Word, Excel, PDF, Netcad,
AutoCAD, UDF(Uyap) gibi 200’ün
üzerinde farklı formatta dosyaya,
tek noktadan, anında ulaşmanızı
sağlar ve iş sürecinizi hızlandırır. 
 

1Tek Noktadan Tüm
İçeriğe Erişin

BelPedia, bütün bu dosyaları
ve veritabanlarını içeriğinden
arayabilir, görüntüleyebilir ve
birbirleriyle ilişkilendirebilir.  

Benzer veya kopya dosyaları
bulur, versiyonlar. Son dosya
problemini ortadan kaldırır.  

Lisans bedellerini
azaltmanın yanında
öğrenme zorluklarını da
geride bırakırsınız.  



BelPedia, manuel veri girişi
gerektirmez. Var olan, diğer
süreçlerde üretilen verileri olduğu
şekli ile okur ve değerlendirir.  

Dijital Arşivinizi
Kolayca Oluşturun

Güncel dokümanlar ile arşiv
arasındaki çizgiyi kaldırır,
7/24 kullanabileceğiniz akıllı
bir arşiv yönetimi sunar. 

Aynı zamanda bu belgelerden
otomatik harita oluşturur.
Arşiv ile CBS entegrasyonu
kendiliğinden tamamlanır. 
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BelPedia; DYS, CBS, EBYS, ERP, CRM, MIS ve diğer
veri tabanlarındaki bilgilere tek noktadan

erişmenizi sağlayarak belediye içindeki çok
sayıda birimin birlikte çalışmasını kolaylaştırır. 

Birimleri  
Bir Araya Getirin
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Birimlerin ortak çalışması için ortak çalışma
platformu sağlar. Platform üzerinden; görev
ataması yapılabilir, dosya paylaşılabilir,
değişiklikler izlenebilir, her türlü içeriğe not
alınabilir ve aynı veri kaynağına bilgi
eklenebilir. 
 
Böylece whatsapp, e-posta, SMS ve sözlü
iletişimden kaynaklanan anlaşmazlıklar da
ortadan kalkar. 

Ortak Çalışma
Platformundan Faydalanın
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Belediye birimlerinin; ilçe
belediyeleri, diğer
kurumlar ve yüklenici
firmalarla tek arayüzden
üzerinden çalışmasına
imkan verir. 

Paydaşlarla Bilgi
Alışverişinde Bulunun

Örneğin, İlçe Belediyeleri
İmar Planlarını yüklediğinde,
siz tek arayüzden tümüne
erişebilir, dilerseniz bu bilgiyi
vatandaşlarla
paylaşabilirsiniz.
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Basında ve sosyal medyada hakkınızda
çıkan haberlerden anında bilginiz olsun. 

İlgilendiğiniz mecraları siz belirleyin,  
BelPedia sizin için izlesin.  

Bu sayede, şikayet ve taleplere çok daha
hızlı aksiyon alabilir ve vatandaş

memnuniyetini artırabilirsiniz.   

Vatandaşın Sesini Duyun

CİMER 
BİMER  

Mavi Masa (153)  
Sosyal Medya 

Yerel/Ulusal Basın 
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 Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik BelPedia'nın en önemli
hedeflerinden biridir. 

 
İhtiyaçtan dolayı yeni bir yazılım veya veri
tabanı kullanılmak istendiğinde BelPedia

anında sisteme entegre olabilir.  
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Güvenlik

BelPedia, hem siber güvenlik, hem veri
güvenliği hem de kişisel verilerin korunması
için güvenli bir ortam sunar. 
 
Disklere fiziksel erişim olamayacağı için USB
bellek vb. aygıtlar ile dosya kopyalama gibi
güvenlik zafiyetleri ortadan kalkar. 
 
BelPedia detaylı loglar sunar, bu sayede kim
hangi veriye ne zaman ulaşmış görebilirsiniz. 
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BelPedia ile Belediye'nin tüm birimleri, farklı formattaki dosyalara
tek noktadan ulaşabilir. Bu sayede Belediye içerisinde ortak

çalışma platformundan yararlanabilirsiniz.  
 

Eklediğiniz her belge güncel bir dijital arşiv oluşmasını sağlar.
Sonradan eklenen yazılımlara kolayca entegre olabildiği için

sürdürülebilir bir yapıya da sahip olursunuz. 
 

İç işlerinizin haricinde sosyal medya, basın gibi mecralarda
Belediye'niz ile ilgili çıkan haber, eleştiri veya şikayetlerden de

anında haberiniz olur.
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