
 

 

Karşılaştırma: GEODI ve Klasik Arşiv Çözümleri 
 

GEODI ile Arşiv ve Klasik Arşiv çözümlerinin ortak pek çok yönü var. Ancak GEODI belge yönetim yetenekleri yaşayan dokümanları ve süreçleri 

de kapsar. Genellikle eBYS ve Arşiv gibi farklı yazılımlar ile çözülen süreci tek bir yazılım ile çözer.  

GEODI’nin temel hedefi bilgiye her zaman ulaşabilmeniz ve bunu en düşük maliyet ile yapabilmenizdir. Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme saye-

sinde etkili ve otomatik bir çözüm sunuyoruz.  

Konu GEODI Klasik Yazılım Maliyet Etkisi ve Kazanımlar 

Fiziksel Arşivin  

Sayısallaştırılması 

 
 

GEODI için taranmış belgenin bir dizine ko-

nulması yeterlidir. Geri kalanı otomatiktir. 

Eğer daha önce taradığınız ve halen TIFF 

veya PDF formatında belgeleriniz varsa 

GEODI doğrudan işleyecektir.  

Klasik çözümlerde metaveri/İndex girişi için 

ayrı iş gücü gereklidir. İndex çeşitleri art-

tıkça maliyetler ve işin süresi de artar. 

 

  

Sayıllaştırma en büyük maliyet kalemlerinden 

biridir. GEODI, Metaveri/İndex gerekmemesi 

sayesinde,  maliyetlerde %25 ile %50 arasında 

bir tasarruf sağlar. 

Arşivinizi kendiniz  

Oluşturmak isterseniz  

 
 

GEODI size tam otomatik bir yöntem sunar. 

Sadece bir belge tarayıcı edinmeniz yeterli-

dir. Cep telefonlarını da tarayıcı olarak kul-

lanmanız mümkün.  

  

Klasik yaklaşım emek yoğundur. İndex alanı 

girişi çok zaman alır, kaynak ister. Bu ne-

denle ayırmanız gereken personel ve kay-

nak yeterli olmayabilir.  

GEODI İndex girişi, dijital belgelerin tasniflen-

mesi gibi ihtiyaçları otomatik çözer ve büyük 

zaman ve maliyet kazanımı sağlar.  

Arşiv ve Belge Yönetimi 

 

Günlük akan verinin  

işlenmesi 

 

 

GEODI ile İçerik Yönetim ihtiyaçlarınız tek 

elden çözülür. Günlük veriler(dosyalar, ra-

porlar, faturalar..), dış kaynaklardaki veri-

ler(mevzuat, haber..), dışarından gelen veri-

ler(e-posta, sosyal medya) tümü tek bir 

platformda birleşir.  

Klasik Arşiv yazılımları yaşam döngüsünü 

doldurmuş belgelerin bekleme alanı olarak 

tasalanmıştır. Diğer ihtiyaçlar için eBYS’ler 

vardır, ama eBYS’lerin de temel amacı süreç 

yönetimidir, aradığınıza ulaşmada çok da 

yararlı olmazlar.  

GEODI daha az yazılım ile daha fazlasını su-

nar. Süreçleriniz basitleşir ve hızlanır. İnsan 

Kaynakları, Birimlerin arşivleri, mevzuat, Hu-

kuk, yönetim, proje ofisleri ve daha fazlası için 

çözüm sunar. GEODI birimler arasındaki siner-

jiyi arttırır.  



 

Konu GEODI Klasik Yazılım Maliyet Etkisi ve Kazanımlar 

Arama GEODI çok farklı kaynaklardaki verileri tek 

bir noktadan ara. Bu aramaya ERP,CRM, 

eBYS yazılımlarını da dahil edebilirsiniz. Ge-

lişmiş yapay zekâ temelli arama teknolojisi 

ile hatalı yazım, tarihlerin farklı yazılması, 

parsel numaraların farklı yazılması, aynı 

kelimelerin farklı yazılması gibi durum-

larda dahi aradığınızı bulursunuz.  

Klasik çözümler (Arşiv ve eBYS) genel meta-

veri/index üzerinden arama yapar. Ancak 

manuel index değerleri mutlaka hatalı veya 

eksik girilir.  Bazı çözümler içerikten (Full 

text) arama sunabilirler ama kelime bazlı ol-

duğu için aradığınızı bulmanız yine şansa 

kalmıştır. 

 

Olduğunu bildiğiniz, ama bir türlü bulu-

namayan belgelerdeki temel sorun klasik 

çözümlerin yaklaşımında yatar.  

İçerik esas bilgi kaynağıdır. GEODI ile sadece 

üst yazılar veya dosya bilgileri değil, dosyanın 

içindeki tüm evraklar, teklifler, keşifler, rapor-

lar, faturalar otomatik olarak ek maliyet ya-

ratamadan indexlenir.  

 

GEODI yapay zekâ ve doğal dil işleme verileri 

otomatik olarak tasnifler ve aradığınızı bulma-

nızı sağlar.  

Aktif Arama İzleme GEODI ile beklediğiniz bir belge geldiğinde 

otomatik haberdar olursunuz.  

 

• Yeni bir doküman geldiğinde,  

• İçinde kişisel veri olan bir belge geldi-

ğinde,  

• Bir fatura geldiğinde,  

• A projesinden söz eden bir doküman 

geldiğinde 

• İçinde parsel numarası geçen geldi-

ğinde 

- GEODI arka planda sizin için izler. Kritere uyan 

bir içerik geldiğinde size bilgilendirir. Sürekli 

olarak diğer birimlere sormanıza ve herhangi 

bir çalışanın da bu iş için zaman harcamasına 

gerek kalmaz.  

 

İzleme işinize daha da fazla odaklanmanızı 

sağlar. 

Yeni Dosya Ekleme GEODI için bu işlem internet browser’a sü-

rükle bırak ile yapılır. Bir dizindeki dosyalar, 

gelen e-postalar ise tamamen otomatik ola-

rak eklenirler. Taranmış belgeler, fotoğraflar 

ve hatta videolar üzerinde OCR, Nesne Ta-

nıma yapar ve böylece daha sonraki arama-

nız için gerekli bilgileri de oluşturur.  

Dosya ekleme için yazılım açılır, metaveriler 

eklenir ve işlem devam eder. Manuel iş za-

man alır, unutulabilir, hatalı giriş olabilir. Bü-

tün bu faktörler işleri zorlaştırır.  

İçerik eklemenin kolaylığı kullananları teşvik 

eder. Eksik bilginin yol açacağı zincirleme et-

kiler azalır.  

Kişisel ve Hassas Verilerin 

keşfi 

Arşivi oluşturdunuz. Günlük verileri de ekle-

diniz. GEODI Discovery ile KVKK uyumunu 

sağlayabilir, kurumunuz için hassas içerikleri 

belirleyebilirsiniz.  

 

Kişisel veri içerenler, Para bilgisi içerenler, 

Teklifler, keşifler, İzin belgeleri veya kuru-

munuzun kullandığı her ne veri varsa tümü 

ayrıştırılır.  

- Kişisel veri içerenlerin bilinmesi yasal riskleri 

azaltır. Hassas verilerinin bilinmesi ise çok 

daha büyük risklerden korur. Günlük iş süreç-

lerini rahatlatır. 
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Otomatik Takvim GEODI belgelerde söz edilen tarihlerden 

otomatik takvim oluştur. Dilekçe tarihi, tuta-

nak tarihi, mahkeme tarihleri, sözleşmenin 

bitiş tarihi ve daha fazlasını keşfedilir. Tarih-

lerin nasıl ve hangi, dilde yazıldığının bir 

önemi yoktur. Aradığınız zaman bulursunuz.  

 

Takvim size, örneğin, bir sonraki pazartesin-

den söz eden dokümanlara bir tık ile ulaş-

manızı sağlar   

Klasik arşivler ve eBYS yazılımları içerikten 

çalışmadıkları için böyle bir özelliği tam an-

lamı ile gerçekleyemezler. Belgelerdeki tüm 

tarihlerin indexe girilmesi gibi bir seçenek 

ise hata oranları ve yüksek maliyetler sebebi 

ile pratik değildir.  

GEODI size ek bir maliyet yüklemeden önemli 

bir insight/öngörü yeteneği sunar. Bu sayede 

siz bir arama yapmadan yazılım size bilgi verir. 

Zaman kazanırsınız, işinize odaklanırsınız, ek-

sik bilginin yol açtığı riskleri azaltırsınız. 

 

Sözleşme bitiş tarihlerini veya projelerinizdeki 

önemli tarihleri kaçırmazsınız. 

Otomatik Harita GEODI içerikte yer alan konumsal bilgiler-

den harita üretir. Bir ürün nerelere satılmış. 

Müşterileriniz nerede. Kamulaştırma süre-

cindeki parseller hangileri gibi pek çok bilgi 

haritadan görünür.   

Bu yeteneğe sahip bir çözüm yok.  Harita size büyük resmi gösterir. Sizden belli 

bir ürünü alan 100 firma olabilir ama bunların 

şehirlere veya ülkelere dağılımını harita olma-

dan göremezsiniz. GEODI size ek bir maliyet 

yüklemeden bu özelliği sunar. 

Belge Görüntüleme GEODI ek yazılım gerektirmeden Word, 

Excel, PowerPoint, PDF, AutoCAD, Netcad, 

Fotoğraf, Taranmış Belgeler gibi 200'ü aşkın 

türü görüntüleyebilir.  

 

Bu belgelere 7/24 erişirsiniz.   

Görüntüleme çoğunlukla TIFF ve PDF ile kı-

sıtlıdır ve A0 ve rulo pafta gibi büyük dos-

yalar desteklenmez.  

Ek yazılım gerektirmeden, bilgisayarınıza in-

dirmeden yola çıkma özgürlüktür. Belgeleri-

nize yetkiler dahilinde, 7/24 her yerden erişir-

siniz. 

Birlikte Çalışma Bir şartname geldi, üzerine not aldınız, ekip 

arkadaşınız haberdar oldu.  

 

Bir mimari proje geldi, hatalı yeri işaretledi-

niz.  

 

Bu yöntem ile belgelerin kopyasını alma-

dan, e-posta eki olarak çoğaltmadan çok 

daha hızlı ve etkili şekilde paylaşır ve so-

nuca ulaşırsınız. 

 

 

Arşiv çözümleri çoğunlukla bu gibi özellik-

lere sahip değildir.  

Belgelerin kopyasını almadan, e-posta ve di-

ğer yollara başvurmadan doğrudan sistem 

üzerinde çalışmak hem sürecin izlenmesi hem 

de belgelerin/projelerin hatalı versiyon hata-

larından kaçınmayı sağlar. 
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CAD Dosyaları 

 

Mimari Projeler 

 

Haritalar 

Mühendislik ve Mimarlık Ofisleri çok sayıda 

CAD dokümanı üretebilirler. Mimari, Elekt-

rik, Tesisat, Havalandırma, Asansör projeleri, 

Vaziyet planları ve bunların revizyonları tek 

bir noktadan yönetilir. 

  

Klasik yazılımlar CAD dosyalarını çoğunlukla 

sadece dosya olarak görürler,  

Mühendislik ve Mimarlık Ofisleri/Firmaları Mi-

mari, Elektrik, Tesisat, Havalandırma, Asansör 

veya Yol projeleri, Vaziyet planları, Haritalar, 

Kamulaştırma veya Şehir planları gibi çok sa-

yıda CAD dokümanı üretebilirler. GEODI dos-

yaların aranması, versiyonlanması, kopya ve 

benzerlerin otomatik bulunması, görüntülen-

mesi, annotation ve not alınması ile işinizi ko-

laylaştırır. 

Kopya ve Benzer  

İçeriklerin Bulunması 

GEODI kopya ve benzer içerikleri otomatik 

olarak bulur.  

Klasik yazılımlar içerikten çalışmadıkları için 

çoğunlukla bu gibi özeliklere sahip değildir.  

Kopya ve benzerler ortalama bir arşivin 

%40'ını tutuyor. Bu çok büyük bir oran ve ara-

dığınız tek bir belgenin 5 belge gibi görün-

mesine yol açıyor. Hangisi güncel acaba? 

GEODI ek bir maliyet olmadan belirsizlikler ve 

hataları azaltır.  

 


