
İNŞAAT  
ÇÖZÜMÜ



Çözümümüz üst yönetim, proje ofisi, şantiye ekipleri, satın alma,
sözleşme yönetimi, muhasebe, İK ve taşeronlar gibi tüm birim ve

paydaşların kullanabileceği bir şekilde tasarlandı.  
 

 Yönetimin ve bütün birimlerin veriye erişimini kolaylaştırarak,
süreçlerin hızlanmasını ve operasyonların azalmasını sağlıyor,

doğru kararlar alınmasına destek oluyor. 



Günlük Faaliyet Raporu

ÇÖZÜM  
HEDEFLERİ

Arşiv ve Döküman Yönetimi

Faaliyetlerin ve Yazışmaların
Haritalanması

Bilgiye Hızlı Erişim 

Alt Yüklenicilerin Kontrolü



Şantiye ve imalat ekipleriniz 
kendi akıllı telefonlarıyla veri

toplar. Şantiyeden gelen veriler,
ofiste birleşir. Böylelikle

şantiyede neler oluyor bilir;
şantiye süreçlerini, günlük
faaliyet raporlarını kontrol

altında tutarsınız. 

Günlük Faaliyet Raporu



Araştırmalara göre ofis çalışanları bir
şeyler aramak/bulmak için vaktinin
%40'ını harcıyor. Siz de karmaşının
içinde kaybolmayın. Word, Excel, PDF,
NCZ, DWG, KML, MPP gibi 200+ farklı
formatta dosyaya, tek noktadan ulaşın. 
 

E-posta ekinde gönderilen veya
ZIP dosyalar içinde yer alan
dosyalara dahi her zaman, her
yerden erişin. 

Mobil saha verisi toplama tek 
seferde çözülür.

İndirmenize veya yanınızda
taşımanıza gerek kalmadan
şantiyeden veya bir başka
ülkeden dilediğiniz yerde ve
zamanda dokümanlarınıza erişin.

Arşiv ve Doküman Yönetimi

% 40



Dokümanları, yazışmaları, e-postaları
içeriklerinden analiz ederek harita
üzerinde gösteriyoruz. Şantiye bazında,
kilometre bazında veya belirleyeceğiniz
kritere göre haritalıyoruz.

Zamana, konuma ve mahale
göre yapılan hak edişler, sorun
kayıtları, imalatlar ek veri girişi
gerekmeden kendiliğinden
haritada yer alıyor. 

Projeniz ile haritayı
eşleştirin. Haritadan
bir projeye veya
sondaj loguna ulaşın.

Faaliyetleri ve Yazışmaları
Haritada Görün



Kriz yönetimi, teklif hazırlama
ve benzer problemlerin tespiti
gibi süreçlerde eski
dokümanlara hızlı erişimle
hataları eleyin, süreçleri
hızlandırın. 

Hızlı Erişimle Hataları Azaltın

Sondaj logları,
raporlar, projeler ve
imalat öncesi fotoğraf
ve diğer kayıtlara
kolaylıkla erişin. 



Alt yüklenicilerle yazışmaları kontrol
altına alın. En önemli bilgilerin 

e-postalar ve kişiler arasında
kaybolmasına izin vermeyin. 

Denetimi sizde olan bir mobil
yazılım ile yaptıkları işleri

kendileri denetlesinler,
sadece nihai kontrolü

kendiniz yapın. Zamandan
kazanın, süreçleri hızlandırın.

Alt Yüklenicileri
Kontrol Edin



Yeni Doküman Uyarısı 

Farklı Dil ve Sembollerde Arama  Otomatik Takvim

Son Versiyona Sorunu
A şantiyesi hakkında bir doküman
geldiğinde veya beklediğiniz bir jeolojik
etüt raporu veya şartnameye bir not
düştüğünde otomatik olarak haberdar
olmanızı sağlıyoruz. Yüzlerce evrak
içinde kaybolmanıza gerek yok.

Bir projenin veya bir raporun son sürümü 
meselesine çözüm getiriyoruz.
Dokümanın PDF, Word veya DWG olması
fark etmiyor. Bir kopyası dizinlerde, bir
kopyası e-posta ekinde de olabilir. 

Sözleşmeler, raporlar veya kontrol 
dokümanları içinde yer alan tarihlerden  
otomatik takvim oluşturuyoruz. Tek tek 
evrak okuma yükünüzü ve ve önemli bir 
tarihi kaçırma riskinizi azaltıyoruz.

Türkçe, İngilizce veya Arapça binlerce
dokümanı hangi dilde isterseniz ayrıştırın.
"Mesela; "Tünel" ve "Tunnel"
kelimelerinin, sadece birini yazarak aynı
anda arayın. 

Genel Faydalar



Sahadan doğru
bilgiler alırsınız.  
Denetim veya
belgeleme için
sahada geçirilen
zamanı kısaltır. 
 
 
 

Araştırmalara göre ofis çalışanları bir şeyler aramak için vaktinin             

             ’ını harcıyor. 

 Çözümümüz, bilgiye hızlı erişimi sağlayarak,  

zaman kaybını  azaltıyor.  

%40

İhtiyaç duyduğunuz
anda bilgiye tek
noktadan hemen
ulaşırsınız. Kriz yönetimi,
teklif hazırlama gibi
süreçleri hızlandırır,
doğru kararlar almanıza
yardımcı olur.  

Verimli bir ekip
çalışması için alt
yüklenicilerle ortak
çalışma platformu
oluşturur.

İçerikten, otomatik
harita oluşturur.  
Böylelikle, tüm
proje detaylarını
harita üzerinde
görürsünüz. 

Çok kolay kurulur,
hemen
kullanmaya
başlarsınız.



Ofis Çözümü

149TL

Minimum 10 kullanıcı
için KDV hariç
bedellerdir. Dönem
başında yıllık tahsil
edilir. 

Yazılımlar size ait
bilgisayarlara kurulur.
Veriler dışarı çıkmaz.  

3 yıllık peşin ödeme
durumunda Sınırsız
Lisans'a terfi
edersiniz. 

Sınırsız Lisans için
her yıl %20
güncelleme bedeli
tahsil edilir.  
(3. yıldan sonra
%80 tasarruf) 

Saha Çözümü

79TL

Kullanıcı Başına 
Aylık Fiyatlar
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