
DECE Çözüm 
Ortağı olmak için 
bir kaç sebep



Biz Kimiz? 1

%100 Yerli 
firmayız

AR-GE 
Tasarım 

Merkeziyiz.

Yurtiçi ve 
Yurtdışı Çözüm 
ortaklarımız ile 

büyüyoruz.

 Ankara, Tepe 
Prime İş 

merkezindeyiz,

Ulusal ve Uluslararası düzeyde çalışan bir 
yazılımeviyiz.



Neden DECE? 2

Bilgi yönetimi, Büyük Veri ve GIS’in birlikte çözüldüğü yapay zeka ve 
doğal dil işleme temelli patentli bir içerik yönetim platformu ürettik. 

 
Bu platform sayesinde en temel konularda rakipsiz çözümler 

sunuyoruz. 
 

Bu çözümler ile rakiplerinizden hızlı bir şekilde sıyrılıp ve çok farklı 
sektörlerde yeni fırsatlar kazanacağınızı düşünüyoruz. 



DECE Çözümleri Pazar Hedefi 3

Dijital verisi olan herkesi potansiyel 
kullanıcı olarak görüyoruz. 
Belediyeler, kamu kurumları, 10+ 
çalışanı olan KOBİ’ler, üniversiteler, 
inşaat firmaları, medya kuruluşları ve 
tesisleri öncelikli olarak hedefliyoruz.



DECE Çözümleri Kullanıcı Hedefi 4

Çözümlerimizden en çok üst 
yönetim fayda sağlayacaktır. 
 
Diğer birimler ise taleplere 
daha hızlı yanıt  verecekler, 
günlük rapor gibi işleri çok 
daha kolay hazırlyacaklardır. 
 

Bilgiye hızlı ulaşım = Hızlı Karar = daha az kriz = 
daha az bağımlılık = daha az risk = daha az kayıp
 
Mobil Saha denetimleri = düzenli raporlama = hızlı 
karar = hızlı müdahale = kesin performans ölçümü = 
daha az kriz  = daha az risk = daha az kayıp
 



Örnekler Sunumunda pek çok uygulama örneği 
bulacaksınız. 

 
Amacımız sizlere fikir vermektir. 

 
Sorularınızı yanıtlamaktan mutlu oluruz.

Örnek Uygulama Alanları 5



Ürünlerimiz - GEODI ve MOBIDI 6

GEODI yapay zekâ ve doğal dil işleme temelli 
tamamen yeni nesil bir Kurumsal İçerik 
Yönetim/ECM uygulamasıdır. Yapısal ve yapısal 
olmayan verileri(Büyük Veri) doğrudan işler, 
haritalar, analiz eder, ekip çalışmasını sağlar. 
Kurum içi süreçleri hızlandırır.

En üst yönetimden başkayarak, paydaşlar dahil 
herkesin bilgiye erişimini sağlar ve bütün süreçleri 
hızlandırır. 

MOBIDI saha ekiplerinin akıllı telefonlarında 
çalışan veri toplama ve analiz uygulamasıdır. 
Satış ekipleri, bakım ekipleri, denetimciler, 
anketçiler, servis ekipleri, şantiyelerde, 
tesislerde, güvenlik ekipleri gibi çok farklı işleri 
yapan ekiplerin izlenmesi, faaliyetlerin otomatik 
raporlanması pahalı saha operasyonlarında 
büyük tasarruf sağlar. 

MOBIDI, Her iş için ayrı yazılım (ve ayrı dert 
elbette) yerine tek bir platform ile çok sayıda 
sorunu çözer. 

Çok sayıda isteğe bağlı eklenti ile zengin çözüm 
seçenekleri sunar. Yüz tanıma, Sosyal medya izleme, 
OCR ve diğer pek çok uygulama için web sitemize 
bakabilirsiniz.



Ayrıca siz çözüm ortaklarımızın yaratacağı 
fırsatlarda yanınızda oluyor ve ihtiyaç 
duyacağınız sunum, PoC ve gerekebilecek 
pazarlama dokümanlarını sağlıyoruz.
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Biz yazılımların tasarlanması, üretimi, testi, 
paketlenmesi, pazarlama dokümanlarının 
oluşturulması, teknik yardım içeriklerinin 
oluşturulması gibi işleri üstleniyoruz.

Çözüm ortaklarımızla Nasıl Çalışıyoruz?

Sizlerden tek beklentimiz fırsat yaratılması 
ve birlikte kazanmaktır. Eğer daha fazlasını 

yapmak isterseniz elbette seviniriz. 



Şaka bir yana ürünlerimiz pazarda büyük fark yaratan ve 
benzeri olmayan ürünlerdir. Birkaç sunum sonrası 

dinleyicilerin gözleri ve duyguları bunu size de 
söyleyecek.

 
Rakiplerinizden hızlı bir şekilde sıyrılacak ve çok 

farklı fırsatlar kazanacaksınız. 

Rekabet Üstünlüğü? 8

Evet, herkes gibi biz de üretelim, başkaları 
satsın derdindeyiz. :)



Sihirli Kelimeler 9

Sürdürülebilirlik

Teknoloji

Yapay Zeka

Doğal Dil İşleme

EntegrasyonlarEsnek Mobil Çözümler

Otomatik Harita / GIS

Hız

Daha Az Yazılım

Uluslararası 

Kullanıcılar

Sosyal Medya



Yapay Zeka ve doğal Dil İşleme = Sürdürülebilirlik    9-1

Sürdürülebilirlik, çözümlerimizin önemli hedeflerinden birisidir. 
Doğal dil İşleme ve Yapay Zeka sayesinde pek çok işi otomatik yapıyor 
ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. 
 
Mevcut veriler doğrudan işleniyor, veri girme kısıtları azalıyor, 
aradıklarını buluyorlar ve çalışanlar işlerine odaklanıyorlar. 
 
Daha az eğitim ile daha yüksek çalışan verimi, daha az kaybolan 
zaman, daha az kriz. 



Esnek Mobil Çözümler    9-2

Mobil ekipler için Tek ve çok pratik bir mobil uygulama ile pek çok 
sorunu çözüyoruz. 
 
BYOD(Kendi Cihazını Getir) gibi modellere uygun yaklaşımlar ile ek 
donanım maliyetlerini düşüyoruz.
 
Online-Offline, iOS-Android her ortamda çalışıyor. 



Entegrasyonlar    9-3

Günümüzde her kurum ve kuruluşun sahip olduğu pek çok çözüm var. 
Yeni bir çözümünün gündeme gelebilmesinin anahtarlarından birisi de 
var olan sistemlerle entegrasyon. 
 
GEODI ve MOBIDI yüzlerce farklı sisteme entegre durumdalar. 
 
Bu size esneklik ve hız sağlayacaktır.



Harita veya GIS özellikleri    9-4

Herhangi bir faaliyet konumdan bağımsız ele alınabilir mi?. 
Şehirler, Müşterilerin adresleri, Belediye için parseller, İnşaat firması 
için şantiyeler ve şantiye içindeki mahaller, Yol inşaatındaki 
kilometreler ve daha pek çok bilgiyi otomatik olarak algılayıp haritaya 
döküyoruz. 
 
Haberlerin haritası, şikayetlerin haritası, dokümanların haritası veya 
başka bir şey; harita kısmını dert etmenize gerek yok. Üstelik 
bağımsız veya diğer GIS yazılımları ile entegre. 
 
 



Hız   9-5

Potansiyel müşteriler karar vermede kullandıkları zamanı, satın alma 
sonrasında göstermiyorlar. Biz bu durumun farkındayız ve çözümlerimizin 
kullanıma geçme sürelerini bir kaç gün ile bir kaç hafta arasında 
düşünebilirsiniz. 
 
Hız, PoC aşamasında da fayda sağlar. 
 
GEODI için bir sunucu ve eldeki veriler yeterli. Mobil için formların veya raporların 
tanımı isteyen son kullanıcın dahi kullanabileceği kadar kolay. 

Hız = Kullanıcı memnuniyeti , Esneklik , Maliyet



Teknoloji 9-6

Yapısal olmayan veriler ile çalışan bir coğrafi çözüm yok. Bu bizim ana patent konumuz ve 
elinizdeki en büyük satış argümanlarından birisi yapısal olmayan veriler ve CBS/GIS'in 
birlikteliği olacaktır.
 
Çok etkin OCR, yapay zekanın getirdiği otomatik metaveri çıkarımı ile operatörlere gerek 
kalmaması hem işin kalitesi hem de maliyeti üzerinde çok etkili olacaktır.
 
Yüz tanıma, otomatik metin sınıflama gibi ileri özellikleri edinebilmeniz güven ve esneklik 
kazandıracaktır. 
 
Görüntüleyiciler ile 200+ farklı formatta dosyayı doğrudan görüntüleyebilirsiniz. Yararı, 
Ekipler için konfor ve zaman tasarufu, işletme için daha az lisans bedelidir.  
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Çalışmak isteriz. Ürünlerimizi Engine olarak kullanabilirsiniz. 
Yapay zeka ve doğal işlemenin katacağı pek çok yararı 
doğrudan çok hızlı bir şekilde özellikleriniz içine katabilirsiniz.
 
Farklı Lisanslama önerilerine de açığız.
 
Developers.dece.com.tr den API ve diğer dokümanlara 
ulaşabilirsiniz. 

Eğer siz de yazılım geliştiriyorsanız



Umarız dikkatinizi çekebildik ve 
sizi de DECE Ailesinin bir üyesi 

yapabiliriz. 
 

Görüşmek üzere.



DECE Yazılım A.Ş.
www.dece.com.tr
info@dece.com.tr
+90 312 988 11 33
Tepe Prime İş Merkezi  
A-Blok/74 Dumlupınar Blv. No: 266 
06800 ANKARA
 


