GEODI - MOBIDI
Uygulama Alanları
Örnekler 2018/10

GEODI ve MOBIDI, tasarımları ve sahip oldukları özellikler ile
çok farklı alanda kullanılabilir.

Uygulama Alanları
Var olan veriler üzerinde çalışan, veri girişi gerektirmeyen,
Örnekler 2018/10

minimum operatör ihtiyacı olan, harita ihtiyacı olan, gelişmiş
arama özelliklerine ihtiyaç duyan, takım çalışmasını
güçlendiren bütün çözümleri GEODI ve MOBIDI üzerinde
kurgulayabilirsiniz.
Bilgilendirme amaçlı birkaç örneği paylaşıyoruz.

Dijital Arşiv

Dijital Arşiv, dijitalleşme sürecinin önemli
bir aşaması ve GEODI Dijital Arşivi, bu
süreci başka hiçbir yazılımın çözemediği
kadar kolay çözüyor. "Sadece tarama
yapmanız yeterli", geri kalanı GEODI
çözüyor!
Adresler, ada-parsel numaraları, mahal
isimleri, şantiyeler veya müşterileriniz gibi
bilgileri yorumlar ve haritada çizer.
İmar Arşivi veya Müşterilerinizin Haritası için
ayrıca bir hizmete veya yazılıma gerek yok!
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Yani metaveri (index) girmiyorsunuz.
Tek tek doküman girmek, klasör
seçmek, tarih yazmak, parsel
numarası yazmak yok! Bu işleri
yazılımın kendisi yapıyor.

Klasik yaklaşımlarla aylar/yıllar
alacak ve yüksek maliyetli bir işi
haftalar mertebesinde, CBS ve daha
fazlası ile çözüyoruz. Aradığınızı
bulamamak yok!

Kurumsal Arama

UDF

Kurumsal Arama, bütün
kurum ve kuruluşların en
temel ihtiyaçlarından
birisidir.
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Her türlü iç dokümanı veya
web sitenizdeki katalogları
veya tasarımlarınızı veya
e-ticaret sitenizdeki detaylı
arama özelliklerini GEODI ile
gerçekleyebilirsiniz.

Tek Noktadan Erişim

Kurumunuzda kullandığınız
ERP, CRM, GIS, MIS veya diğer
veri tabanlarındaki bilgilere tek
noktadan erişmenizi sağlar.
Veritabanlarını içeriğinden
arayabilir, görüntüleyebilir ve
birbirleriyle ilişkilendirebilir.
Yeni yazılım yatırımı ve veri
işçiliğinden sizi kurtarır.

GIS

MIS
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Beyaz
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e-BYS

Dokümanlar

Ortak Çalışma
Platformu

Birimlerin beraber çalışması
için ortak çalışma platformu
sağlar. Platform üzerinden;
görev ataması yapılabilir,
dosya paylaşılabilir,
değişiklikler izlenebilir, her
türlü içeriğe not alınabilir ve
aynı veri kaynağına bilgi
eklenebilir.
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Diğer paydaşlarla ve yüklenici
firmalarla tek arayüz üzerinden
çalışmasına imkan verir.
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BelPedia
Belediye Çözümü

BelPedia ile belediye
birimleri bütün bilgilere
tek noktadan erişebilirler.
Başkan dahil herkesin
kullanabileceği bu sistem
ile bilgi akışı ve karar alma
süreci hızlanır ve birimler
arası koordinasyonsuzluk
en aza iner.

BelPedia AYKOME ile
eğitim ve veri girişi zorluğu
gibi konulara takılmadan
etkin bir çözüm sunulur.
Mobil çözümler ile sahada
olan her şey anında ofise
gelir.

Belpedia, vatandaşa
yönelik hizmetlerin de tek
noktada toplanmasını
sağlar. Ulaşım, Turizm,
Belediye Hizmetleri,
Etkinlikler ve daha pek çok
bilgi tek şekilde sunulur.

TrafficPro, ImagePro gibi
araçlarla otomatik trafik
işareti envanteri, kent
mobilya envanteri, yol
bozukluklarının
saptanması sağlanır.

Sosyal Medya İzleme
MediaMon
Sosyal medyadan gelen mesajlar
otomatik olarak okunur, diğer
kaynaklarla birlikte değerlendirilir ve iş
emrine çevrilir, haritalanır.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi
uygulamaları ve web sitelerini izlersiniz.
İsteyen marka yönetimi yapar, isteyen
vatandaşın sesini dinler.
Hastag ve mentionları izler, istatistik çıkarırsınız.
Günlük, haftalık, aylık raporlar ortaya çıkar.
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Basın ve Halkla
İlişkiler
Binlerce fotoğraf, video, basında çıkan
haberler ve daha pek çok bilgi için akıllı
bir arşiv çözümü gerekiyor. GEODI ile
oluşturulan arşiv çözümü sadece
bilgiye erişimi sağlamıyor, aynı
zamanda otomatik olarak arşivi
haritaya yerleştiriyor.

Hepsi bu kadar değil. İstenirse FacePro
ile fotoğraf ve videolardan kişileri
tanıyoruz. Bu şekilde aradığınız kişinin
bulunduğu fotoğraflar ve videonun ilgili
saniyesi de geliyor.
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Anket

8
/

Anket, MOBIDI ile en kolay yapılan
işlerden birisi. Dilediğiniz formu
hazırlayın, anketörlerin mobil
cihazlarına gönderin, anket
yapıldıkça yer ve zaman ile birlikte
analiz edin. Soruları dilediğiniz
zaman kolayca güncelleyin. Tümü
tek pakette!

Aksaray Belediyesi, "Belediye
Kapımda" adlı bir projeyi
MOBIDI ile yürütüyor. Hem
vatandaşın nabzını tutuyor hem
de istek ve şikayetleri kapılarına
giderek topluyor.
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eDiscovery
Hukuk ve Diğer Alanlar

Binlerce doküman,
tümünün kısa sürede
okunması gerekiyor.
İsimler, yerler,
miktarlar ve daha pek
çok bilginin çıkarılması
lazım. Bir Genel Müdür,
Müfettiş, Avukat, Savcı
veya Bağımsız Denetçi
olabilirsiniz,ihtiyaçlar
benzer.

Discovery Modülü bu iş
için. Ön bilgi olmadan
kişi isimlerini, TC
kimlik numaraları,
Yasa maddelerini ve
daha pek çok bilgiyi
otomatik çıkarıyor.
Dokümanları birbiri ile
ilişkilendiriyor ve size
sunuyor.

Ekibiniz ve
müvekkilleriniz ile
birlikte
kullanabileceğiniz bir
çözüm. Dokümanlar
üzerine not alın, görev
atayın ve daha pek çok
özellik.

Mevzuat takibi, kişisel
kütüphaneniz,
istediğiniz web
sitelerinin izlenmesi,
UDF ve diğer dosyaları
görüntüleme, mobil
ortamdan erişim gibi
özellikleri de
saymalıyız.

İnşaat
İnşaat
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Hem MOBIDI hem de GEODI, inşaat sektöründe
geniş bir kullanıma sahip. Şantiye ekiplerinin
günlük otomatik raporlamasından; CAD
çizimlerini de kapsayacak şekilde Proje
ekipleri, satınalma, üst yönetim ve paydaş
firmaların kullanabileceği tek çözüm.
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Yüz Tanıma

Yüz tanıma ile ürünlerimizi
bağdaştıramayabilirsiniz,
ama çok yakından ilgili
olduğunu biz biliyoruz. Bir
basın yayın arşivi, haber
arşivi veya medya gibi bir
ortamda yer alan fotoğraf
ve videolardan yüzleri
tanıyor ve aynı kişileri
haberler veya diğer metinsel
dokümanlar ile eşleştiriyor.

Çözümümüzün tek
başına bağımsız olarak
çalışan yüz tanıma
araçlarından en önemli
farkı bu. Bu çözümü
başka çözümler içinden
de kullanabilirsiniz.
Entegrasyon imkanlarını
konuşalım.

Diğer önemli fark ise kişilerin önceden bilinmesi gerekmemesidir.
Başarı oranımızın uluslararası düzeyde ve %100 kendi çözümümüz.

Otomatik Trafik İşaret
Envanteri

Envanter oluşturmak ve güncel
tutmak her zaman zorlu bir iş
olmuştur. TrafficPro bu meseleyi
kolay ve sürdürülebilir şekilde
çözüyor. Sürekli dolaşan araçlar
ile alınan videolar günlük veya
haftalık otomatik olarak işlenir,
trafik işaretleri bulunur, eksikler
raporlanır.
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Dilerseniz ImagePro
kullanarak kullanarak kent
mobilyaları gibi diğer
nesnelerin de envanterini
çıkarabilirsiniz. ImagePro da
diğer ürünlerimiz gibi
öğrenebilen bir GEODI
çözümüdür.

Etkileşimli Dokümantasyon:
CESSNA 172 Örneği
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Web sitemizden
ulaşabileceğiniz canlı
örneğimizde CESSNA 712'ye ait bir görsel ve
ilgili dokümanlar
kullanıldı. Projenin bu
şekle gelmesi için 2-3
saatlik bir zaman
yeterlidir.

GEODI'nin genel amaçlı
yetenekleri sayesinde çok
az bir çaba ile mevcut
dokümanları etkileşimli
hale getirebilirsiniz. Biz
burada CESSNA 172
uçağının dokümanlarını
kullandık.

Fabrikada kullandığınız bir makina, bir iş
makinesi, karmaşık bir elektronik cihaz ve daha
pek çok farklı amaçlar için düşünebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik tüm çözümlerimizin temel tasarım kriteridir.
Kolay kullanılsın, herkes kullanabilsin, veri girişi gerektirmesin, var olan
verileri kullansın, sistem ihtiyaçları sınırlı olsun, her yerden
kullanılabilsin, hızlı olsun, diğer sistemlerle entegre olsun.
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Güvenlik

Güvenlik bir başka temel
tasarım kriterimizdir.
Çözümlerimiz siber güvenlik,
veri güvenliği ve kişisel
verilerin korunması için
güvenli bir ortam sunar.

Sürekli olarak sızma
testlerine tabi tutulan
çözümlerimiz maksimum
derecede güvenlidir

Detaylı loglama özellikleri
ile kim hangi veriye ne
zaman ulaşmış görülebilir.
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