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Bugün size CBS ve Arşivin bir arada olduğu, ek
veri girişi gerektirmeyen ve tamamen otomatik

işleyen Yapay Zeka temelli  
yeni nesil bir Arşiv/Belge Yönetim

Uygulamasından söz edeceğiz. 



1Örnek Bir Durum

Ruhsat başvurusu veya bir
birleştirme işlemi için gelen bir
resmi yazıyı ele alalım. 
Bu dilekçe, ilgili parsel(lerin)
özniteliğidir. Yani harita üzerinde
parsele tıkladığınız zaman bu
dilekçeye ulaşabilmek bütün
birimler için yararlı olacaktır. 



2Dokümanlar ve Haritayı
birleştirmenin bir kaç yolu var

İlgili parsel hakkındaki bilgileri diğer
yazılımlardan bakmak en yaygın yol. 
 
MIS, eBYS, GIS, BeyazMasa

Veya belgeleri Arşiv/eBYS'ye eklerken
parsel numaralarını girerek
entegrasyonu sağlamak diğer bir yol. 

“Manuel veri girişi” , “entegrasyon” ve “bütün yazılımlarda arama” gibi seçenekler
kullanım zorluğu ve sürdürülebilirlik sorunları içeriyorlar.  

Konu: Hukuki Görüş 

Parsel No: 721/16

Tarih: 01/04/2016

Artık bir çözüm var! 



Çözümümüz 
Nasıl Çalışıyor?

Gerisi otomatik!

Taranmış veya zaten
dijital üretilmiş bir belge
herhangi bir dizine
konuluyor. 
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Böylece bütün aşamalarda büyük
zaman ve personel maliyeti tasarrufu

sağlanır.



Nasıl Yapıyoruz?

Yazılım belge içindeki parsel
numaralarını ve mahalleleri
otomatik olarak tanıyor.  
Bu parsellerin koordinatlarını
buluyor ve doküman ile
ilişkilendiriyor.
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Belge Türleri?

Arşiv ve eBYS yazılımlarında
genelde oluşan belgeler TIF
veya PDF formatında. 
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Çözümümüz 200'den fazla dosya
için çalışıyor. TIF, PDF, Word,
Excel yanında DWG, NCZ ve
Shape gibi formatları da tanıyor.
Hukukçular için UDF de dahil. 

UDF



Ek Belgeler?

Arşiv yazılımları genelde sadece
üst yazı ile ilgileniyorlar.  
 
Eklerde yer alan çok değerli
bilgilerin manuel yollarla
yazılıma girilmesi de pratik
değil.  
 
Çözümümüz, ekler dâhil, bütün
dokümanlar için çalışıyor.
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Çözümümüz

Klasik Arşiv



Arama?

Arşivin amacı aradığınız belgeyi bulmak.
Biz aramayı metaveri/indexden değil
tamamen içerikten yapıyoruz. Bu şekilde
aradığınızı bulmanız çok daha kolay.
İndex girişi olmadığı için hatalı veri diye
bir durum da söz konusu değil.
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Konu: Hukuki Görüş 
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Tarih: 01/04/2016



Kazandıran Arşiv Çözümü 8

0 TL

62.500 TL

125.000 TL

187.500 TL

250.000 TL

500K 1M 5M

*500 Bin ile 5 Milyon doküman için index veri girişinden sağlayabileceği tasarruf. Değerler her 20
sayfada bir mak. 3 index alanı için hesaplanmıştır. Muhtemel tasarruf daha fazla olacaktır.

İndex veri
girişinden

çözümümüzün
sağlayabileceği

tasarruf.



Otomatik Çıkarılan  
Diğer Bilgiler

Parsel Numaraları haricinde,
Adresler, Tarihler, Birimler,
İl/İlçe/Mahalleler, Kanun
Maddeleri ve diğer pek çok
bilgi otomatik çıkarılıyor. Bu
bilgiler ile arama işlemi çok
daha kolay şekilde
gerçekleşiyor.
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Diğer Faydalarımız 10

Resim, PDF, CAD üzerine not alma

CAD, NCZ Görüntüleme

Bildirim

Ortak Çalışma Platformu OCR

Görev Atama
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Görüntüleme 
Dokümanları ofiste veya
mobil cihazınızda ilave
yazılım  gerekmeden
görüntüleyebilirsiniz. 

Not Alma  
Belgelerin, dokümanların
üzerine notlar alabilirsiniz,
diğer kullanıcılar ile
paylaşabilirisiniz.
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Görev Atama 
Dokümanlar üzerinde görev
atamaları yapabilir süreçin
etkin ve hızlı yürütülmesini
sağlayabilirsiniz.

Bildirim 
İlgilendiğiniz bir doküman veya
ada/parsel ile ilgili yeni bir
doküman eklendiğinde haberiniz
olmasını sağlayabilirsiniz. 



OCR 13

Bütünleşik OCR yeteneği sayesinde taranmış verilerden
index alanı/meta veri çıkarma işlemlerini otomatik
yaparak büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 



Sunduğumuz çözüm ile tamamen
otomatik ve CBS destekli bir arşiv
sistemine ve daha fazlasına sahip

olabilirsiniz.
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