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Innosa, bilişim sektöründe orta ve büyük ölçekli kurumlara yönelik proje 

geliştirmek amacı ile kurulmuş bir yazılım firmasıdır. Alanında ciddi bir 

bilgi birikimine sahip uzman ve nitelikli kadrosu ile bir çok projeyi başarılı 

bir şekilde hayata geçirmiştir.  Kuruluşundan günümüze hayata geçirdiği 

kurumsal projeler ve etkin hizmet anlayışı ile sektörde lider ve söz sahibi 

bir konuma gelmiştir.

Genellikle kurumsal pazara odaklanan firma, müşterilerinin taleplerine 

yönelik olarak; yazılım geliştirme, danışmanlık, özel proje geliştirilmesi, 

sistem ve veri tabanı desteği sağlanması konularında hizmet vermektedir.

Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri konusundaki ciddi tecrübesi ile 

büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde Akıllı Kent Yönetim Sistemi kurma 

çalışmalarını yürütmektedir.

Gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine 

ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenirliliğini ve takdirini kazan-

mıştır. Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler 

üretilmesi ile sektörde en çok tercih edilen bir firma haline gelmiştir.

Bilişim Teknolojileri
Akıllı Kent Yönetim Sistemi (InoKent) 

Coğrafi Bilgi Sistemi 

Ulaşım Bilgi Sistemi

Abone Bilgi Yönetim Sistemi

Doküman ve Arşiv Sistemi

Halkla İlişkiler Merkezi Uygulaması

Online İtfaiye Projeleri 

Altyapı Koordinasyon Sistemi

Karar Destek Sistemi

İç Denetim Takip Sistemi

Kiosk Uygulamaları ve Online Ödeme Noktoları

Gelir Artırıcı Çalışmalar

Evrak Tarama ve Sayısallaştırma Hizmeti
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1 Akıllı Kent Yönetim Sistemi (InoKent)

Akıllı Kent Yönetim Sistemi, kurumun daha etkin, verimli ve 

disiplinli çalışmasını, hizmetlerin vatandaşa daha hızlı ve kolay 

ulaştırılmasını sağlamak amacı ile teknolojik ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak tasarlanmıştır. InoKent  yaşayan, 

gelişen, sürdürülebilir, entegras- yona açık ve kalıcı 

teknolojik çözümleri içermektedir.

Belediyenin ihtiyacı olan tüm uygulamaları içerisinde 

barındıran InoKent e-belediye, Kiosk, Mobil uygulamaları 

ile belediye hizmetlerini vatandaşa farklı noktalardan suna-

bilmektedir.

Kolay ve anlaşılabilir kullanımı, güçlü mevzuat içeriği, birimler arası güçlü entegrasyon, etkin ve 

hızlı destek hizmeti ile çalışmalarınızda sizlere büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. Web servisleri 

aracılığı ile her türlü sisteme entegre olabilen, geliştirilebilir esnek bir yapıdadır.

Innosa hizmet verdiği kurumlarda, bilişim hizmetleri ile birlikte, kurumun iç yapısını inceleyerek iş 

süreçlerin iyileştirilmesi ve standardize edilebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerini de sağla-

maktadır.

Gelir Bilgi Sistemi

E-Belediye

Mobil Belediye

Kiosk Uygulamaları

Vatandaş Bilgi Sistemi

Evrak Kayıt Sistemi

Bilgi Edinme Sistemi

Halkla İlişkiler Merkezi

Satın Alma Uygulaması

Encümen ve Meclis Kararları 

Sosyal Yardım Uygulaması

Engelli Takip Sistemi

İç Denetim Uygulaması

Veterinerlik Uygulaması

İtfaiye Bilgi Sistemi

Mobil Entegrasyonlu Randevu 

Takip Sistemi

Alt Yapı Bilgi Sistemi

İdari Bilgi Sistemi

Mali İşler Bilgi Sistemi

Analitik Bütçe Uygulaması

Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması

Stratejik plan ve Performans Uygulaması

Ön Mali Kontrol Uygulaması

İç Kontrol Uygulaması

Taşınır Mal Uygulaması (Ambar, Demirbaş)

Finansman İşlemleri

 

Personel Bilgi Sistemi

Memur Personel Özlük ve Bordro 

Uygulaması

İşçi Personel Özlük ve Bordro 

Uygulaması

Eğitim Takip Modülü

Stajyer İşlemleri Uygulaması

Organizasyon Performans İşlemleri

Personel Devam Takip Sistemi

Puantaj Sistemi

Emlak Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Katı Atık Vergisi

İlan Reklam Vergisi

Yangın Sigorta Vergisi

Para Cezaları Uygulaması

Harcamalara Katılma Payı Uygulaması

Elektrik Tüketim Vergisi

Enfekte Atık Uygulaması

Büyükşehir Belediye Payları Uygulaması

İşyeri Ruhsat Takip Uygulaması

Harç ve Ücret İşlemleri

Eğlence Vergisi

İşgaliye vergisi

Kira Uygulaması

Su Uygulaması

Pazar Yeri Uygulaması

Otopark Uygulaması

Tahsilat Uygulaması

Taşınmaz Mal Uygulaması

Kamulaştırma Uygulaması

Adres ve Sicil Bilgi Sistemi

Ortak Sicil

Numarataj  

Yapı Kullanma 

Yapı Ruhsat 
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2 Coğrafi Bilgi Sistemi 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); kurumların coğrafi verilerin gücünden faydalanmalarını sağlayan, tek bir platform 

altında toplayarak etkileşimli bir şekilde kullanmalarını ve entegre olduğu tüm uygulamaları zenginleştirmeyi 

mümkün kılan bir çözümdür. Innosa Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümümüz, verilerin toplanması, depolanması, işlenme-

si, yönetimi, analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri 

ve yöntem aşamalarını içermektedir.

Ana Özellikleri

• Platform bağımsız çalışabilen web 

tabanlı uygulamadır.

• Google, Yandex, Bing, OSM gibi 

yaygın kullanımı alanı olan harita 

sağlayıcılarının altlık haritalarını 

gösterebilmektedir.

• Google StreetView eklentisi ile 

bütünleşik çalışabilmektedir.
• OGC Web servis standartlarına uygun web servisleri okuyup yayınlanabilmektedir..

• Harita üzerinde alan ve mesafe ölçme gibi etkileşimli işlemler yapılabilmektedir.

• Yetkilendirme mekanizması ile harita ve harita grupları görüntülenebilen, sorgulanabilen ve düzenlenebilen harita 

katmanı oluşturulabilmektedir.

• Kullanıcı arayüzü üzerinde tematik harita oluşturulabilmektedir.

• Kullanıcı arayüzü üzerinde ister anlık görüntü ister ön tanımlı raporlama yapılabilmektedir.

• Kullanıcı arayüzü üzerinde harici dosya ve web servis kullanılarak harita ve öznitelik görüntülenebilmektedir.

• Yetkilendirme mekanizması ile açılan haritaların öznitelik bilgileri görüntülenebilir ve arama bulma özellikleri 

kullanılarak sınırlandırılmış öznitelikler ile yeni harita katmanını dilediğiniz renk ve etiket ile görüntülenebilmektedir.

• İlişkilendirilmiş arama kriterleri ön tanımlı olarak oluşturulabilmektedir.

• Yönetim Bilgisi Sistemi ve benzer uygulamalar ile entegre olarak kullanılabilmektedir.

Faydaları 

• Mekânsal meseleleri anlamak için güçlü bir karar destek sistemi 

ve doğru kararlar alınmasını sağlar.

• Coğrafi verilerin açık ve basit bir şekilde anlaşılmasını sağlayan 

görsel bir format sunar. Bir resim bin kelimeye bedel ise coğrafi veri 

görselleştirme verilerin anlaşılabilirliğini artırır.

• Coğrafi verilerin gücünü kullanarak entegre olabilecek tüm 

uygulamaların görsel olarak zenginleştirilmesini sağlar.

• Coğrafi verilerin Uluslar arası standartlar ile paylaşılması ve 

kullanılması ile kolay coğrafi veri yönetimi sağlar.

Ana Özellikleri

• Sefer planı gün bazında tutulabilmekte, farklı 
dönemler için farklı ulaşım planları kullanılabilmek-
tedir.
• Şoför izin, rapor, vardiya ve araç durumuna göre 
‘Şoför ve Araç Atama’ algoritması ile otomatik 
atama yapılabilmektedir.
• Şoföre özel ya da toplu şoför duyuruları 
yapılabilmektedir.
• Kaza bilgileri ve süreçleri takip edilebilmektedir.
• Arızalı araç ve eksik çalışma takibi yapılabilmekte-
dir.
• Durak ihaleleri ve yapım onarım süreçleri takip 
edilebilmektedir.
• Ücret tarifeleri tutulabilmektedir.
• Şoför puantajları otomatik çıkarılabilmektedir.

Faydaları 

• Ulaşım planlaması çok hızlı bir şekilde yapılır.
• Mevcut yolcu yoğunlukları dikkate alınarak plan-
lama yapılır.
• Gerçekleşen ve planlanan seferler arasındaki 
farklılıklar çıkarılır.
• Planlama yapılırken mevcut kaynaklar göz önüne 
alınarak planlama yapılır.
• Sahada mobil cihazlardan üzerinde kullanım 
sağlar. 
• Planlanan ulaşımın maliyeti hesaplanır.
• Haritalar üzerinde yoğunluklar gösterilir.

3 Ulaşım Bilgi Sistemi 

Ulaşım Bilgi Sistemi, büyüyen ve gelişen kentlerin en büyük 

problemlerinden bir tanesi olan ulaşımın planlanması,      

opimize edilmesi ve çözüme kavuşturulmasında rol alan 

bir çözümdür.   Günlük ulaşım planlarının oluşturulduğu, 

gerçekleşen planların işlendiği uygulamadır. Mevcut  

kaynaklara ve yolcu yoğunluğuna göre ulaşım                      

optimizasyonunu en anlamlı sefer planlaması yaparak 

maliyeti düşüren, zaman tasarrufu sağlayan ve vatandaş 

memnuniyetini üst düzeye çıkarılmasına yardımcı                 

olmaktadır.
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4 Abone Bilgi Yönetim Sistemi 

Ana Özellikleri 

• Abonelik bilgileri Kimlik Paylaşım Sistemi entegrasyonu ile kayıtlanmaktadır.

• Bölge ve Rota tanımları yapılmaktadır. 

• Sayaç tüketim bilgileri hesaplanmaktadır.

• Arıza süreçleri takip edilmektedir. 

• Eşanjör ve sayaç bakım süreçleri takip edilmektedir. 

• Online ödeme ve banka entegrasyonu yapılmaktadır.

• e-arsiv entegrasyonu vardır.

• Mobil entegrasyonu ile hizmet açma/kapatma ve arıza işlemlerinin takibi yapılmaktadır. 

• Muhasebe ve NETSIS entegrasyonu yapılmıştır.

Faydaları

• Abone bilgilerinin hatasız kayıt edilmesini sağlar.

• Rota tanımlamasına göre sayaç okuma ve fatura dağıtım sürecinin hatasız ve en hızlı şekilde 

yapılmasını sağlar. 

• Okunan sayaç hataları otomatik olarak ayrılıp, değerlendirmeye girmez.

• Faturalama süreci hızlanır.

• Saha ekipleri arıza bildirimlerine ve iş emirlerine mobil cihazlar ile anlık olarak erişirler.

• Aboneler, bankalara otomatik ödeme talimatı vererek hızlı ve kolay borç öder.

• E-arsiv sistemi ile kağıt fatura basma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kurum içerisin de abonelik, kullanım detay bilgileri, faturalandırma, tahsilat, online banka işlem-

leri, muhasebe entegrasyonu, bakim, ariza, enerji iş emirleri ve raporlar özellikleri ile kurumun her 

türlü ihtiyacına cevap vermekte ve gelişimini sürdüren bir uygulamadır.

5 Doküman ve Arşiv Sistemi

Kurum dokümanlarının hızlı, kolay ve güvenli şekilde 
organize edilmesi, yönetilmesi ve erişilmesini sağlar.

Tüm taranmış dokümanlar kurumların organizasyonel 
ve fonksiyonel yapısına uygun  bir arşiv  yapısı içinde 
dosya odaları, dosya dolapları ve klasörlerle organize 
edebilir, dokümanlarda okuma-yazma yetkilerini belir-
lenebilir, dokümanları onaylama için veya bilgi- 
lendirme amacıyla dağıtabilir, kişilere zimmetlenebilir, 
aranan dokümanların tüm versiyonlarına hızlı ve 
güvenli bir şekilde erişebilmektedir.

Ana Özellikleri

• Platform bağımsız çalışabilen web tabanlı uygu-
lamadır.

• Arşivlik malzemeler, PDF, JPEG, TIFF, Video, ses 
gibi çeşitli dosya türlerinde olabilmektedir.

• Belge ya da klasör arşivlemesi yapılabilmektedir.

• Belgelere ait dinamik üst bilgi tanımlanabilmekte 
ve sorgulanabilmektedir.

• Taranmış belgelere hızlı, kolay, güvenilir erişim 
sağlanmaktadır.

• Sistem networkünü yormayan saklama ve OCR 
lama metodu içermektedir.

• Belgelerin versiyonları yönetilebilmekte, geçmiş 
versiyonlara hızlı ve güvenilir erişim sağlanabilmek-
tedir.

• Üst bilgilere (index) göre esnek ve hızlı arama 
yapılabilmektedir.

• Tanımlanabilir ve yönetilebilir fiziksel arşiv yapısı 
sağlanmaktadır.

• Belge saklama ve imha süreci sistem üzerinden 
yönetilebilmektedir.

• Yapay zeka ile CBS entegrasyonu sağlanmak-
tadır.

• Hızlı ve kolay belge erişimi sayesinde iş süreçle- 
riniz düzenlenir ve hızlanır.

• Belge bazında erişim güvenliği sağlanır.

• Çalışma süreci kurum dışına taşınabilir.

• Dokümanlar üzerinde yapılan değişikliklerde 
kusursuz Loglama sağlanır.

• Versiyon kontrolü, kontrollü dağıtım, kontrollü 
kopyalama, saklama ve imha süreçlerinin 
yönetilmesi ile Kalite Sistemleri  (ISO 9000, 
90001,14000 vb)  ile  uyumlu çalışma sağlar.

Faydaları

Her bir ağaç önemlidir.
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6 Halkla İlişkiler Merkezi Uygulaması (HIM)

Vatandaşlardan ve muhtarlardan, belediye sınırları içinde gelen istek, şikâyet ve önerileri kayıt altına alma, 

iç birim ve dış kurumlar arasında yönlendirme, takip etme ve raporlar işlemleri gerçekleştirilir.

Ana Özellikleri

• Vatandaşın telefon, dilekçe, web, mobil, kiosk, e-posta ve sosyal medya ve muhtarlar aracılığı ile halkla 

ilişkiler birime ulaşmasını sağlamaktadır.

• Mobil uyumlu web sayfası üzerinden sesli başvuru alınabilmekte ve yazıya dönüştürerek sisteme kayıt 

edilebilmektedir.

• Alınan başvuruların başvuru tipi, konu ve adres bazında tasniflenerek takip edilmesini sağlayabilmektedir.

• Yapay zeka ile başvurunun tasniflenmesi ve ilgili birime yönlendirilmesi sistem tarafından yapılmaktadır. 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre çalışarak başvuru adresi harita üzerinde seçilip, gösterilmektedir.

• Kaydın ilk alınma, gelişme ve sonuçlandırma süreçlerinde vatandaşa sms ve e-posta ile bilgilendirmeler 

yapılması sağlanmaktadır.

• Büyük şehir ve ilçe beleyeler farklı veri tabanında çalışmasına rağmen, kurumlar arasında  entegrasyon 

sağlanarak, anlık dosya alışverişi ile başvuruların iş takibinin yapılması sağlanabilmektedir.

• Başvuran kişinin, kişisel verilerinin gizliliği korunmaktadır. 

• Mükerrer başvurular birimlere birden fazla kez gönderilmeden sistem içinde yürütülüp, birimlerin aynı işi 

birden fazla kez işleme almasını önlemektedir. 

Faydaları 

• Vatandaş ve kurum arasındaki iletişimi sağlar. 

• Kuruma farklı iletişim kaynaklarından ulaşılabilir.

• Kurumlar arası entegrasyon ile vatandaşı kurumlar arasında yönlendiremeden başvurunun alınıp en kısa 

sürede çözümlenmesini sağlar. 

• Birimler arası iş akışını sağlar. 

• Yapay zeka ile başvuru tasnifleyerek zaman ve personel maliyetini düşürür. 

• Hızlı dönüş sağlar.

• Hizmet kalitesini arttırır.

• Harita üzerinde ve grafiksel olarak istatistiki raporlama yapar.

Ana Özellikleri

• İlçe belediyeler sistem üzerinden başvuru gönderebilmektedir.
• Başvuru sisteme alındıktan sonra denetime gidilmesi için ekip atama işlemleri ve tüm denetim 
süreçlerinin takibi yapılabilmektedir.
• Denetim ücretleri sistem tarafından hesaplanıp vatandaşa tahakkuk oluşturulabilmektedir. 
• Sahada, mobil cihaz üzerinden denetim yapılabilmektedir.
• Vatandaş, denetimin durumu ve süreç hakkında sms ve e-posta ile bilgilendirilmektedir.
• Denetim maddelerinin durumlarına göre denetimin sonuç durumu sistem tarafından 
atanabilmektedir.
• Denetim süreçlerine ait İhtarname, Sonuç Raporu gibi raporlar ve ayrıca istatistiki raporlar 
alınabilmektedir.

Faydaları 

7 Online İtfaiye Projeleri 

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı birimlerin sorumluluğunda olan süreçlerin takibini sağlayan   
projelerdir. 

• İlçe belediyesine başvuran vatandaş, büyük şehir belediyesine başvuru yapmak zorunda kalmaz.

• İlçe belediye, başvurunun tüm süreçlerini takip eder.

• Ekip atama işlemi hızlı yapılır.

• Sahada mobil cihaz üzerinden denetim yapılarak, veri girişi ve denetim sonuçlandırma işi en hızlı şekilde 

çözülür.

• Vatandaş, denetim öncesi, sonrası ve borç tutarı hakkında anlık olarak sms ve e-posta ile bilgilendirilir.

• Denetim, sistem tarafından sonuçlandırıldığından, hatalı işlem yapılması olasılığı yoktur.
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8 Altyapı Koordinasyon Sistemi 9 Karar Destek Sistemi

Şehirde yapılacak kazılan yatırım planlarının web 

sayfası üzerinden alınıp, değerlendirildiği, onaylanan 

yatırımların ruhsat başvurularının alınıp, değerlendi- 

rilip süreçlerinin takip edildiği projedir.

Kazı çalışması yapacak kurumlar, açılan yetkili 

kullanıcılar ile kendi yatırım programlarının veri girişini 

ve takibini yaparlar.

Faydaları

Ana Özellikleri

• Kazı çalışması yapacak kurumlar, belediyeye 

gelmeden yatırım planı onayı ve ruhsat başvurusu 

yapabilir, tüm süreçleri anlık olarak takip eder.

• Yatırım programları harita üzerinde gösterilir.

• Harita üzerinde çakışan sokaklar izlenebilir.

• Kazıya ilişkin alınacak ücretler hesaplanır, saha 

incelemesi ile alınacak ücretler tekrar hesaplanıp, 

artı yada eksi fark ücretleri güncellenir.

• Yatırıma ait değişiklik talepleri anlık olarak sistem 

üzerinden yapılır.

• Kazıyı yapacak kuruma göre ücret alma zamanı, 

emanet alınma durumu, asfalt ödeme şekli dina-

mik olarak tanımlanır.

• Kazı yapan kuruma göre Kaplama Cinslerine 

Göre Yapılan Kazı Metrajları, çalışma Yapılan Sokak 

Sayıları, Ruhsat Sayılarını veren analiz raporlaması 

yapılır.

• İstatistiki raporlama yapılır.

• Kurumlar, web sayfası üzerinden yatırım planları 

oluşturabilir.

• Yatırım planları büyük şehir belediyesi tarafından 

onaylanabilir, ret edilebilir, iade edilebilir.

• Kurumlar tarih değişikliği talebinde bulunabilir.

• Çakışan sokak yatırımları izlenebilir. Buna göre 

kurumlardan değişiklik talep edilebilir.

• Onaylanan yatırım programları için ruhsat baş- 

vurusu web sayfası üzerinden yapılabilir.

• Tüm ruhsat süreçleri takip edilebilir.

• Kurumlar sistem üzerinden borçlandırılabilir.

• Kazı öncesi ve kazı sonrası süreçleri takip 

edilebilir.

• Ceza tutanakları ve hasar takibi süreçleri takip 

edilebilir.

Kurumunuza ait veriyi bilgiye dönüştürmede, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulmasında ve 

kurumun geleceğinin planlanmasında en büyük yardımcınız Karar Destek Sistemi’dir. 

Kullanıcılara yetkilerine göre özel gösterge panelleri sunar. Web tabanlı bir uygulama olması ve 

esnek tasarımı sayesinde platform bağımsız olarak akıllı telefonlardan, tabletlerden ve tüm bilgi-

sayarlardan erişilebilir durumdadır.

Büyük raporların içinde kaybolmayın; bilgiye kolayca ulaşın, analiz edin ve hızlı karar verin. 

Ana Özellikleri

• Web tabanlı bir uygulamadır. Tarayıcısı olan 
tüm işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.

• Tamamen esnek bir tasarım mimarisiyle geliş- 
tirilmiştir. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar 
fark etmeksizin tüm ortamlarda, ortamın 
ihtiyacına göre şekillenerek kullanıcıya 
pürüzsüz bir deneyim sunmaktadır. 

• Kullanıcı dinamik olarak istediği kadar 
gösterge paneli oluşturabilmektedir.  

• Oluşturulan gösterge panelleri yetkilendirme 
dahilinde her kullanıcıya gösterilebileceği gibi 
yetkisiz kullanıcılara erişim kısıtlaması ile yayın-
lanmayabilmektedir. 

• Data yetkilendirmesi ile aynı gösterge paneli 
farklı kullanıcılara kendi yetkileri dahilindeki 
verileri gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 

• Ekrandaki her gösterge birbirinden bağımsız 
olarak asenkron bir şekilde ekrana gelir, 
kullanıcıyı bekletmez. 

• Ekrandaki göstergelerin ortak verileri 
yansıttığı durumlarda birden fazla göstergeye 
ortak filtre tanımları yapılabilmektedir. 

• Sistem Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tamamen 
entegre olarak çalışabilmektedir.

• Verimliliği arttırır

• Karar verme sürecini destekleyici bilgilerin 

hazırlanması ile sürecin hızlandırır

• Organizasyonel kontrolünü arttırır

• Bilgiye erişimi ve kavranmasını hızlandırır

• Görsel raporlarla analize katkı sağlar

• Mevcut verilerin bilgiye dönüştürülerek kul- 

lanılabilir hale gelmesini sağlar

• Farklı türdeki veri kaynaklarında bulunan veri- 

leri tek noktada toplayarak analizleri kolay-

laştırır

Faydaları
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10 İç Denetim Takip Sistemi

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerin detaylarının takip edildiği, süreç analizlerinin 

ve makro risk analizlerinin yapıldığı projedir.

Ana Özellikleri Faydaları

• Denetimler, birim ve süreç bazlı 
takip edilir.

• Birimler için yaklaşan ve geciken 
bulgu ve izleme süreçleri sms ve 
e-posta ile bilgilendirilerek süreçler 
kontrol edilir.

• Makro Risk analizi yapılır.

• Birimlerden süreç önerileri alınır.

• Birimlerin talep ettiği danışmanlık 
faaliyetleri değerlendirilir.

• Yıl bazında denetimler oluşturulur. Denetimlere bağlı bulgular 
ve izlemeler oluşturulur. Bulgu ve izlemelerin tamamlanma ya 
da gecikme durumlarını göre birim yetkilileri ve İç Denetim 
Birimine sms ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılabilir.

• Makro risk analizi birimler ve iç denetçiler tarafından yapılır. 
Yapılan puanlamaya göre puan çizelgelemesi oluşturulabilir.

• İç denetçilerin mesleki faaliyetleri, meslek içi eğitim, mesleki 
yayınları, başarı belgeleri, eğiticilik, yabancı dil ve yüksek lisans 
doktora bilgilerine göre dereceleri tutulabilir.

• Süreç önerileri İç Denetim Birimi tarafından belirlenir ve birim-
lerin önerisine açılabilir. Süreç analizi süreçleri takip edilebilir.

11Kiosk Uygulamaları ve Online Ödeme Noktaları

Vatandaşların zaman ve mekan bağımsız ödemelerini yapabilmeleri için farklı tiplerde ve ölçülerde üretilen 
ödeme sistemleri ile ihtiyaca göre borç/fatura ödemelerini nakit para veya kredi kartı ile ödeyebilir, çeşitli 
amaçlar için (ulaşım/fuar girişi/ v.b.) kart satışı yapabilirsiniz. Kurumların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklük- 
lerde ve tiplerde üretilebilecek kiosk ödeme sistemlerinin yazılımları da firmamız tarafından geliştirilmekte-
dir.

Firmamız aynı zamanda her türlü ödeme cihazlarının kuruma özel tasarımlarını yapmakta, aynı zamanda 
mevcut cihazlarınıza bakım ve destek hizmeti sunmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde kuruma özel yazılımlar 
geliştirerek mevcut sistemler ile entegrasyonunu yapmaktadır.

Tipleri 

Kullanım Alanları 

• Belediye vatandaş borç ödeme işlemleri
• Su/doğalgaz/elektrik dağıtım firmaları 
fatura işlemleri
• Ulaşım kartı satışı ve dolumu
• Hastaneler sıra numarası alma, sonuç 
görüntüleme
• Müze ve sergi alanları
• AVM,Oteller,Üniversiteler’ de bilg-
ilendirme amaçlı kullanım

Dış Mekan Tasarımlar •
İç mekan Tasarımlar •

Otobüs içi Mini Tasarımlar •
Duvar tipi Mini Tasarımlar •

12 Gelir Artırıcı Çalışmalar Kayıp Kaçak Bulma

Faydaları

Kurumların geçmişten günümüze kadar oluşan gelir verileri incelenerek, eksik-yanlış verilmiş veya 
hiç verilmemiş beyannamelerin tespit edilerek kayıt altına alınması ve düzeltilebilmesi için yapılan 
çalışmalardır.

Kurumun geliri mutlak suretle artmaktadır. 
Kurumun durumuna göre bu oran %5 - %20 
oranında değişmektedir.

13 Evrak Tarama ve Sayısallaştırma Hizmeti

Kurumlarda yapılacak fizibilite çalışmaları ile belgelerin dijitalleştirilmesi işlemidir. Bu işlem kağıt ortamın-
daki belgelerin taranarak, akıllandırılması (indexleme), OCR işleminden geçirilerek tam metnin aramaya 
hazır hale getirilip, belgelerin fiziksel adreslerinin kayıt altına alınması adımlarından oluşmaktadır.

Ana Özellikleri

• Konusunda uzman ve profesyonel kadro ile 
tarama ve sayısallaştırma hizmeti tamamlanır.
• Evrak adedi ve istenen arşiv özellikleri doğrul-
tusunda arşiv ve kullanılacak yazılım projelendiri-  
lerek hizmet verilir.

Faydaları

• Aynı anda birden fazla çalışanın aynı evraklara ulaşabilmesi sayesinde ekip çalışmasına uygunluk 
sağlanır.
• Fiziksel ofis taşınma durumlarında doküman arşivinin taşınma giderinin düşürülmesi sağlanır.
• Kurum içi veya kurum dışında belgelere hızlı ve güvenilir erişim sağlanır.
• Güneş ışığı, nem, ısı, toz vb. etkenlerle, mikroorganizma ve haşerelerin dokümanlara vereceği zararı 
asgariye indirilmesi sağlanır.
• Arşivin disaster recovery planına dahil edilerek ister bulut ortamında isterse başka bir lokasyonda 
yedeklenerek yangın, sel, deprem gibi doğal afet veya meydana gelebilecek diğer olaylarda veri kaybının 
önlenebilmesi sağlanır.
• Ödünç İade sorunlarının azaltılması sağlanır.


