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Yapay Zeka ile
Dijital Dönüşüm



Çözümlerimiz ile klasik yazılımların çözmekte zorlandığı pek 
çok meseleyi Yapay Zeka ile kolayca çözebiliyorsunuz.

Yapay Zeka denince hepimiz dikkat kesiliyoruz, ama çoğunda 
arkası gelmiyor. Biz gerçek  uygulamalar ile karşınızdayız. 
Geliştirdiğimiz platformlar üzerine kurulu çok sayıda çözüm yurt 
içi ve yurt dışında kullanılıyor. 

Bugün sizlere çözümlerimizi ve iş 
modelimizi anlatmak istiyoruz.



Detaylar için web sitemizin dijital dönüşüm sayfasında hem kısa 
bilgileri hem de çalışan canlı proje örneklerini bulacaksınız. 



xYapay Zeka ve GIS birlikte!

Yapay Zeka, Doğal dil işleme, Harita, Otomatik Takvim oluşturma, içerikten 
arama ve birçok üstün özellikleri sayesinde tüm sektörlere yönelik esnek 
çözümler sunan platformumuz GEODI, doküman/içerik işleme yetenekleri ile 
gerçek bir GIS motorunun birleşiminden oluşur. Bütün uygulamalarınızın 
doğuştan harita yeteneği olacaktır. Çözüm çok özgün teknikler kullanıyor ve 
uluslararası patent başvurumuzun ana konusu.
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Yönetimi



Dijital Arşiv en temel ihtiyaçlardan birisi. Bu nedenle dijital 
dönüşüm listemizin en üst sıralarında yer alıyor.

GEODI ile dijital arşiv hem yetenek hem de maliyet olarak 
çok daha avantajlı. Hem yaparken , hem kullanırken 
kazandıran, üzmeyen çözümler sunuyoruz. Para harcayıp 
dokümanları taratan ama ne yapacağını bilemeyen, sistemi 
kuran ama yürütemeyen, işi kendisi yapmak isteyen ama 
yapamayan büyük/küçük tüm kurum ve kuruluşlar için 
mükemmel bir arşiv çözümü sunuyoruz.

Dijital Arşiv







Arşiv çözümü de doğuştan harita yetenekli, Bir 
belediyede parsel numaralarının, adreslerin ve 
park/bahçe adlarının otomatik tanınması ile her 
şey otomatik haritaya dökülüyor. Bir dağıtım 
firması iseniz müşterileriniz, referanslarınız aynı 
şekilde haritada yer alıyor.



Tek Noktadan Erişim
Günümüzde bilgi çok farklı kaynaklardan geliyor. Üstüne 
birbiri ile konuşmayan/entegre olmayan ERP, CRM, GIS, 
MIS gibi yazılımlar da eklenince aranılan bilgiye zamanında 
ulaşmak iyice zorlaşıyor. Gartner'e göre işletmelerin en 
önemli sorunlarından birisi bu. Bir başka araştırmaya göre 
"arama" ofis çalışanlarının ortalama %40 zamanını alıyor. 

Bu işi otomatik olarak çözüyoruz. Kullandığınız veri formatı, 
kaynağı, veri tabanının yapısı ne olursa olsun aynı potada 
eritiyor. Bunlara sosyal medya ve e-posta üzerinde gelen 
verileri de ekleyerek en ufak bir bilgi kırıntısının dahi gözden 
kaçmasını engelliyor. En üst yönetimden başlayarak 
herkesin kullanabileceği bir çözüm sunuyoruz.





Birlikte Çalışma
Birimlerin birlikte çalışma, görev atama, dosya 
paylaşımı, dokümanın üzerine not alma, 
yüklenicilerin yönetimi gibi özellikleri ile harika bir 
ortak çalışma platformu oluşturur. Karmaşık 
formlar, e-postalar ve diğer detaylar arasında 
boğulmak yerine doğrudan işinize odaklanırsınız. 





DECE Yazılım, çözüm ortaklarıyla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. 
yapay Zeka tabanlı rekabetçi ürünlerimiz, klasik yazılımların 
genellikle başarısız olduğu birçok sorunu kolayca çözüyor. Yapay 
Zeka denince hepimiz dikkat kesiliyoruz, ama çoğunda arkası 
gelmiyor. Biz gerçek  uygulamalar ile karşınızdayız. Ürünlerimiz 
üzerine kurulu pek çok uygulama dünya çapında çalışmaya devam 
ediyor. Büyüyen DECE ailesine katılmak isteyen herkesi bekliyoruz.



Videolardan Coğrafi 
Bilgi Sistemi
Coğrafi bilgi hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bir iddiaya 
göre konuşma ve yazımların %80'i mutlaka bir konum ile 
ilgili. Biz çözümlerimiz ile coğrafi bilgiyi açığa çıkarıyoruz. 
PDF'ler, Haberler, Raporlar, Sosyal Medya veya 
encümen Kararı fark etmeden haritaya dönüşüyor.   

Bu işin doğrudan videolar kullanarak yapıldığını düşünün. 
Basit ve ucuz araç içi kameralar ile topladığınız 
videolardan CBS oluşturduğunuzu hayal edin. Videolarda 
gördüğünüz yol bozukluğu, yol işgali veya çalışmayan 
ışıkları işaretlediğinizi ve bunların CBS yazılımı üzerinde 
bir noktaya ve bir göreve dönüştüğünü hayal edin. 
Gerektiği zaman Trafik işaretleri ve diğer nesneleri de 
tanıyor ise, mevcutta çok zor yaptığınız veya çok emek 
gerektiren işler neredeyse otomatik hale geliyor demektir. 
Bizde bu çözümün adı GEODI 360. Biz, veri girişi 
gerektirmeyen, basit ve etkili çözümler peşindeyiz. 





Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik en önemli kriterimiz. Kullanılmayan 
bir sistem daha olmak istemiyoruz. Bu nedenle 
yapay zeka ve doğal dil işleme ile kullanıcıların 
yapması beklenen pek çok işi otomatik yapıyoruz. 
Daha az kullanıcı direnci, daha az eğitim, daha hızlı 
devreye alma ve kendiliğinden giden bir sistem ile 
sürdürülebilirliği arttırıyoruz.



DECE Yazılım
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Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla 
bilgi almak için web sayfamızı ve linkedin
sosyal medya hesabımızı takip edebilir 
veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.


