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Analitik yetenekleri ile manuel yapılması gereken pek çok işi otomatik hale getiren
çözümümüzle, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz.  
 
Yöneticiler, avukatlar, müvekkiller, bilirkişiler ve sekreterya için ortak bir  
"Bilgi ve Belge Yönetim Platformu" sunuyoruz.  
 
Çözümümüz; yapay zeka ve otomatik dil işleme özelliği sayesinde dokümanlar içindeki
tüm tarihleri çıkararak mahkeme tarihlerini, bir yargıtay kararının yayın tarihini, resmi
gazetede geçen kritik bir tarihi takviminize işler.  
 
Anonimleştirme gibi yeteneklerle de içeriklerin paylaşımını kolaylaştırır. 
 



SAĞLADIĞIMIZ FAYDALAR

İhtiyaç duyduğunuz bütün
verilere tek noktadan ve her 
yerden ulaşmanızı sağlıyoruz.

Yapay zeka ve doğal dil
işleme ile metinleri sizden
önce okuyan ve yorumlayan
yazılımlar üretiyoruz.

Ek iş yükü çıkarmayan, veri
gizliliğini ciddiye alan, ekip
çalışmasını güçlendiren bir
çözüm sunuyoruz.



Mevzuat Siteleri

Dava Dosyaları Kişisel Kütüphaneniz

Haber Siteleri ve
Sosyal Medya

Saha Yapılan
Denetimler ve  

Taranan Belgeler, 
İcra İşlemleri

Kişisel veya Ortak  
E-Posta Hesapları

Bilgiye Tek Noktadan Erişin

UDF



1 Aralık 2017( ) 
ile ilgili tarih yakınındaki kişiler,
yerler ve diğer bilgiler . 

not: x* doc: * .pdf 
üzerine not aldığım, adı x ile
başlayan firma hakkındaki pdf
dosyalar . 

Haciz Kasım-Aralık 2017, 
arasındaki tarihleri ve haciz içeren dökümanlar 

“Teklif edilen bedelin en az %3'ü
oranında geçici teminat verilecektir .” 
gibi uzun bir cümle 

Sorgu sonuçlarını özet olarak görebilirsiniz. 
Web veya mobil yazılımda ilgili yazılıma sahip
olmadan  dokümanı açabilirsiniz. *

Arama Nasıl Yapılıyor?



Metinleri Sizden Önce  
Okur ve Yorumlar 

Tarihler, kişiler, dava numaraları, Yargıtay
Daireleri, şehirler ve içerik dilini otomatik
olarak çıkarır. Çıkan tarihleri isterseniz
takvime ekler.

Böylece; dosyalar, kişiler,
tarihler arasındaki ilişkiler ortaya
çıkar. Binlerce sayfayı
okumadan önce bilgilenirsiniz.

"1 Aralık 2016" veya "01.12.2016" da yazsanız, metinlerde nasıl geçerse geçsin aynı sonucu
getirir. Benzer özellik parsel numarası gibi metinler için de geçerlidir. "143 ada 5 parsel"
veya "143 ada 1-5 ve 9 parsellerde" şeklinde yazılması fark etmez.



Mevzuat Takibi Çok Kolay

Çözümümüz, mevzuat takibini
bir sorun olmaktan çıkarıyor.

Kişisel kütüphaneniz, çeşitli
haber kaynakları, resmi gazete,

online ve açık hukuk siteleri gibi
yerleri arama kriterlerinize dahil

edin, kendinize ait bilgi veri
tabanını oluşturun.



Ekip Çalışmasını Güçlendirin

Dokümanları,  
e-Postaları tek
havuzda kolayca
yönetin.

İçeriklere
not alın.

Notları diğer ekip
üyeleri görsün.

Kişilerin adını 
yazın, görev 
atayın, notunuz ile
birlikte mail gitsin.

Sorguları ve 
dokümanları
paylaşın.

Tarihleri takvime 
ekleyin.



Akıllı veri çıkarma yetenekleri
sayesinde, kişisel bilgileri veya
dilediğiniz bilgileri 3. şahıslar ile
paylaşırken gizleyebilirsiniz. 

Anonimleştirme



Hem siber güvenlik, hem
veri güvenliği hem de
kişisel verilerin korunması
için güvenli bir ortam
oluşturur. 
 

Araştırmalara göre ofis çalışanları bir şeyler aramak için vaktinin             

             ’ını harcıyor. 

 Çözümümüz, bilgiye hızlı erişimi sağlayarak,  

zaman kaybını  azaltıyor.  

%40

Bilgiye erişimde
yaşanan tüm sorunları
çözmeye odaklanır. 

Dosyalar, kişiler, tarihler
arasındaki ilişkileri
ortaya çıkararak
zamandan tasarruf
etmenizi sağlar.

Verimli bir ortak
çalışma platformu
sunar. 
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