
GEODI ve MOBIDI
Lisanslama 
Modeli



GEODI ve MOBIDI lisanslama modelini, 
son kullanıcı veya yazılım geliştiricilerin

 çok geniş ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde oluşturduk.

 
Bu şekilde az kullanıcı ve temel ihtiyaçlar ile başlayıp, 

kurumun özel ihtiyaçlarını da içerecek büyük 
projelere kadar ölçelenebilirlik sağlamayı hedefledik.



Lisanslama ve fiyatları etkileyen faktörler

Sahip Olma Modeli
GEODI Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı
GEODI Doküman Sayısı
GEODI Modülleri
Eğitim-Destek
Entegrasyon ve Projelendirme

Lisanslama Modeli



Sahip Olma Modeli

Kullanıcı*

Dahil

Min 1 yıl

Extra

Min 10

Kullanıcı Ortamında

Kullanıcı*

%20 (1 yıldan sonra)

Ömür Boyu

Extra

1 veya Min 10

Kullanıcı Ortamında

KiralamaKalıcı Lisans

DECE

Dahil

Min 1 Yıl 

Self Servis

Min 10

Dropbox

Bütün çözümler için 

geçerli değildir. 

Bulut (SaaS) 

Donanım Sorumluluğu

Lisans Güncelleme

Lisans Geçerlik Süresi

Eğitim ve Destek

Kullanıcı Sayısı

Veriler

Diğer

Donanım ihtiyaçları için dece.com.tr/tr/sss  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Lisanslar bir kez alınır. Veri ve sistem 
kullanıcı donanımlarındadır. 

Lisanslar yıllık kiralanır. Veri ve 
sistem kullanıcı donanımlarındadır. 

Yazılımlar DECE Bulut'dan kullanılır. 
Veriler kullanıcı kontrolünde bulut 
sunucularda durmalıdır.



GEODI ve MOBIDI, minimum 10 kullanıcı 
ile lisanslanmaktadır. 
 
GEODI için tek kullanıcılı bireysel 
kullanıma uygun sürüm mevcuttur. 

Kullanıcı sayısı eş zamanlı kullanıcıların 
sayısıdır. Ortalama 2 ile 5 katı 
kullanıcıya hizmet verebilir. Yani 10 
kullanıcılı GEODI'yi 20-50 arası kullanıcı 
yoğunluğa bağlı olarak kullanabilir. 
 
Aynı kullanıcı birden çok oturum (iş-ev-
mobil gibi) açabilir ama aynı anda 
kullanamaz.  

100 ve daha üzeri veya Sınırsız kullanıcı 
ihtiyaçları için lütfen arayınız.

Kullanıcı Sayıları



GEODI varsayılanda 5M doküman 
sınırlıdır. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
5M'lik katlar halinde artırılabilir. 
 
Her 5M doküman için lisans bedelinin 
%10'u eklenmelidir. 

Her bir dosya (Word, Excel, PDF...) sayfa sayısından bağımsız 
1 doküman
Her bir CAD dokümanı veya Raster dosya 1 doküman
Her 100 veri tabanı kaydı 1 doküman
Her 5 sosyal medya mesajı 1 doküman

Belediyelerde ve Kamu kurumlarında 
ortalama 3-20M doküman, Büyükşehir 
belediyelerinde 30+M doküman 
varsayılmalıdır. Tipik bir kobi için 5M 
doküman yeterli olacaktır.

GEODI Doküman sayısı

olarak sayılır



GEODI Modüler bir yapıdadır. 
GEODI Standart, temel modüldür ve temel ihtiyaçları karşılar. 

Mühendislik, Harita, CBS birimlerine 
Taşınmaz Bilgileri olan birimlere 
Geo Archive sunulmalıdır. 

Bütün modülleri içeren 
sunumlardan kaçınmanızı, 
kullanıcının temel ihtiyaçlarına 
odaklanılmasını öneririz. 

GEODI Modülleri

OCR, CAD-GIS Viewer ve 
GEODI Pro en fazla ihtiyaç 
duyulacak modüllerdir. 



Eğitim ve Destek

Kurumlar ile 1 ya da 2 yıllık 
destek anlaşmaları yapılması 
gerekmektedir. Bu destek 
hizmeti ile kurulum, proje 
oluşturma, teknik destek 
hizmetleri sunulmalıdır. Teknik 
destek güncellemeden ayrı 
olarak değerlendirilmelidir. 

Yazılımlarımız uzaktan destek 
hizmetlerine hazır olarak gelir. 
Bütünleşik TeamViewer 
altyapısı ile GEODI içinde 
bağlantı talebi 
oluşturabilirsiniz.

*Ayrıca sizlere online yardım ve uygulama dokümanları da sunuyoruz.



Entegrasyon ve 
Projelendirme

GEODI çok farklı kaynaklara 
bağlanmaya hazır olarak gelir. 
Bu kapsamda pek çok entegrasyon 
konusu özel bir çaba 
gerekmeden çözülür. 
 

Farklı veri tabanlarının yapısına 
uyum, bir takım servislerin 
tüketilmesi , farklı yazılımlar ile 
entegrasyon gibi ihtiyaçlar için 
ek çalışma gerekir. 

Yazılım entegrasyonu detaylı 
analiz edilmesi gereken bir 
konudur. Konunun ana hatlarını 
GEODI ve MOBIDI Engine 
sunumunda görebilirsiniz.

GEODI API'si açıktır ve dokümante 
edilmiştir. Bu API'yi kullanabilmek 
için GEODI Developer Lisansı 
gerekir.



Sık Sorulan Sorular

Diğer sorularınız için  www.dece.com.tr/tr/sss
 adresini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.dece.com.tr/tr/sss
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