GEODI ve MOBIDI Office Temel Kurulum ve
Sistem İsterleri
Bu dokümanda kurumunuzda yapılacak olan kurulumların ihtiyaç duyduğu
donanım ve diğer isterleri bulacaksınız. Çalışmamızı daha hızlı ve doğru
yapabilmemiz için aşağıdaki formu doldurarak bize iletmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

Kontak Kişiler
Adı Soyadı

Görevi

e-Posta

Sabit/Mobil Telefon

Donanım Gereksinimleri
10-50
Kullanıcı

50-300
Kullanıcı

300-1000+
Kullanıcı

Yeterli Donanım
(Sanal veya
Fiziksel Sunucu)

8Gb Bellek
4 Çekirdek
500Gb+

16Gb
8 Çekirdek
SSD Disk

32+Gb
8+ Çekirdek
SSD Disk

Önerilen Donanım

16Gb
8 Çekirdek
SSD Disk

32Gb
8 Çekirdek
SSD Disk

Birden çok makine

İşletim Sistemi

•
•

Windows 8 ve üzeri
.NET Framework 4.0
IIS isteğe bağlı

Disk kapasitelerine Veri için gereken disk İhtiyacı dahil değildir.
Azure, Amazon, Natro, Radore gibi bulut servisler ile uyumludur.

•
•

•

Değerler kullanım yoğunluğuna, performans beklentilerine ve aynı bilgisayarda
çalışan diğer yazılımlara göre değişebilir.
FacePro veya ImagePro öğrenme işlemleri kurumunuz içinde yapılacak ise bir
veya daha fazla CUDA destekli NVIDIA GPU olması gereklidir. Detayları
nvidia.com sitesinde bulabilirsiniz.
MOBIDI için, MOBIDI Ofis kullanıcı sayısı kullanılmalıdır.

Kullanıcı Bilgisayar Gereksinimleri
•

•

GEODI ve MOBIDI Ofis kullanıcılarının tek ihtiyacı internet browserdır. Windows,
Linux,iOS,Android veya Pardus kullanabilirler. Chrome, Firefox, Safari, Yandex ,
Internet Explorer 9+ desteklenir.
MOBIDI kullanıcıları iOS veya Android herhangi bir akıllı telefon veya tablet
kullanabilirler.

Veri Gereksinimleri
•

•
•

GEODI Ofis dokümanları, PDF, CAD ve GIS dokümanları (DWG, NCZ, Shape, Raster
dosyalar) ve Veri tabanları gibi 200’ü aşkın formatta veriyi doğrudan okur.
Elinizdeki verileri hiçbir dönüşüm gerekmeden olduğu şekli bırakabilirsiniz.
Eğer OCR özelliğini kullanacaksanız taranmış verilerin en az 300DPI çözünürlükte
olmasını öneririz.
GEODI kurumunuzda mevcut veri erişim kısıtlarına uyar. LDAP yetkilendirme
sisteminizi olduğu gibi kabul eder. Ayrıca ek yetki veya erişim kısıtları da
tanımlayabilirsiniz.

Diğer Konular
•
•

•

GEODI’ye iç ağınızdan erişmek için varsayılan 3323 portunu açmalısınız. Dilerseniz
başka bir port da kullanabilirsiniz.
Eğer kullanıcıların sistemlere internet üzerinden de erişlmesini istiyorsanız sabit
bir IP numarası sağlamalısınız. Erişimi kolaylaştırmak için geodi.kurumadi.com
benzeri bir sub domain tanımlayabilirsiniz.
Size uzak erişim verebilmek için TeamViewer kullanacağız. Erişimi sadece
firmamıza verecekseniz lütfen sabit IP’miz için bizi arayınız.
***

