
BASIN ve 
HALKLA İLİŞKİLER  
ÇÖZÜMLERİ



 Basın ve Halkla İlişkiler Departmanları'nın yönetmek zorunda
olduğu dijital verinin boyutu her geçen gün artıyor. 

 
Çözümümüzle, dijital veri yönetimini kolaylaştırıyoruz.  

 
Ulusal / yerel medya, sosyal medya takibi ve şikayetlerin

yönetimi gibi iletişim konularını tek noktadan yönetmenizi
sağlıyoruz. 

 
 



ÇÖZÜM HEDEFLERİMİZ

Dokümanlarınıza
ulaşmak zaman ve emek
kaybı yaratıyor mu?   

1
Sosyal medya veya haber
sitelerini nasıl takip
ediyorsunuz?   

3

5 6 7
Aylık veya yıllık faaliyet
raporu üretmek
vaktinizi alıyor mu? 

İçerikleri harita
üzerinde görmek büyük
resmi görmenize
yardımcı olur mu?

Fotoğraf ve videolara
not eklemek, kişileri
etiketlemek ister
misiniz?

4
Farklı mecralardan
gelen veriyi yönetmek
sizi zorluyor mu?

2
Sahadan topladığınız
verileri, sisteme
aktarmak ve
yönetmek ek iş gücü
gerektiriyor mu?



Sosyal medya, web, e-mail, beyaz
masa, çağrı merkezi gibi ortamlardan
gelen veriye tek noktadan erişiminizi
sağlayarak bütün süreçleri hızlandırır.

Ek veri girişi gerektirmez ve sizin sahip
olduğunuz içerikten çalışır. Belgelerin
taranması ile OCR ve index alanı/metaveri
çıkarma işlemlerini otomatik yaparak
büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Kurumunuzda kullandığınız ERP,
CRM,  veya diğer veri tabanlarındaki
bilgilere tek noktadan erişmenizi
sağlar. Yeni yazılım yatırımı ve veri
işçiliğinden sizi kurtarır.

Akıllı Arşiv

Tek çatı Altında Yönetim Ortak Çalışma Platformu

Kurumsal Arama Motoru

Dokümanlar üzerine notlar vasıtası ile
bilgilendirme, aynı veri kaynağına web
üzerinden bilgi ekleme gibi özelliklerle
kurum içi ve dışı çalışanlara ortak
çalışma platformu sunar.

1Bilgiye Hızlı Erişim



. 

Belediye başkanı, genel
müdür gibi kişilerin
faaliyetlerini kayıt altına 
almanıza imkan verir.
Üstelik bu faaliyetleri
sosyal medyada
paylaşmanızı sağlar.

2
Verileri Kolayca Toplayın ve Paylaşın

Basın toplantıları, röportajlar veya 
etkinlikler için sahadayken akıllı
telefonunuzla çektiğiniz 
fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları
otomatik olarak sistemimizde
birleşir.  Sorgu, rapor, paylaşım ve
entegrasyona hazır hale gelir.
Böylece, verileri  aktarmak için
harcanan iş yükü azalır. 



Sosyal Medya ve Haber
Sitelerini Takip Edin

LİSTE TANIMLAMA SORGU

Takip etmek istediğiniz 
web siteleri, haber 

siteleri, sosyal medya 
hesaplarını belirleyin. 

Dilediğiniz sayıda 
kaynak adresi 
verebilirsiniz. 

Tanımladığınız haber 
siteleri ve sosyal 

medya hesaplarında 
dilediğiniz gibi 

sorgulama 
gerçekleştirin.  

Proje oluştururken  
"İçerikler Bölümü"nde

belirlediğiniz 
listedeki kaynakları girin.

3Sosyal Medyayı ve
Basını Takip Edin



4Markanızı Tek
Noktadan İzleyin

Çözümümüz; markanız ya da kurumunuzla ilgili
sosyal medya, haber siteleri, web, e-mail, beyaz

masa, çağrı merkezi,  SMS başta olmak üzere
giderek çeşitlenen ortamlardan gelen veriyi, tek

noktada toplar, değerlendirir ve raporlar.
Böylelikle dilek, şikayet ya da önerileri gözden

kaçırmaz, ilgili konularda hızla harekete
geçebilirsiniz.



Böylelikle; medyada belediye
başkanı, genel müdür gibi
kişilerin  hangi mecrada, hangi
dakikalar arası göründüğü ve
ne hakkında konuştuğu
bilgisine sonradan kolaylıkla
ulaşabilirsiniz. 

5Fotoğraf ve Videolardan
Kişileri Tanıyın 

Yüzleri otomatik etiketleyerek, 
fotoğraf veya videodaki
kişilerin tanınmasını
sağlayabilirsiniz.



. 
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Rapor oluşturmak için sadece
sorgu yapmanız yeterli. Tarih,
yer, kişi, kelime sorgusu
yapabilirsiniz. Günlük, aylık ya
da yıllık tüm faaliyetleriniz
otomatik olarak oluşur. Faaliyet
raporları hazırlarken üzerinize
düşen iş yükünü azaltır,
zamandan tasarruf sağlar. 

Tarih Sorgusu 

    Ocak-Temmuz 2015 fotoğrafları 

Yer Sorgusu 

    Manolya Parkı, Vatan Caddesi  

Kişi Sorgusu 

    Başkan X, Genel Müdür Y 

Kelime Sorgusu 

     Açılış, Toplantı, Görüşme, Rapor

RAPOR = SORGU

Rapor Almanız için
Sorgu Yapmanız Yeterli



Haberde ya da herhangi bir
sosyal medya

platformunda geçen park,
sokak, mahalle ismi gibi

içerikleri otomatik olarak
haritada gösterir.

7Tüm İçeriklerinizi
Haritada Görün
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