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EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu 
doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik 
noktalarýndaki kullanýcýlarýnýn eriþmesine olanak veren ve doküman 
üzerinde yaþam döngüsü boyunca yapýlan tüm iþlemleri kayýt ve kontrol 
altýna alan, dünya üzerinde ayný anda birden farklý lokasyonda proje 
yürüten þirketlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere geliþtirilmiþ küresel 
elektronik  doküman yönetimi sistemidir.



Küresel Dosya Senkronizasyon Sistemi

Proje ve farklý lokasyonlar arasýnda arka planda dosyalarýn senkronizasyonunu 
saðlayan EDMS ile internet hýzýnýn düþük olduðu þantiye gibi ortamlarda bile 
dosyalara çok hýzlý ulaþým imkaný saðlanýr.

Destek

Kurulum

PDF excel ve word formatýndaki dosyalar karþýlaþtýrabilir, versiyonlar 
arasýndaki deðiþiklikler EDMS Compare Tool ile görüntülenebilir. 

Esnek Yetkilendirme Yapısı 

Klasör Ağacı

Dosya karşılaştırma



Doküman Yapısı

Projenin ihtiyaçlarýna ve kullanýlacak metodolojilere göre sýnýrsýz sayýda  
doküman tipi yaratýlabilir.

Dinamik Doküman Özellikleri

Farklý projeler, farklý disiplinler için ihtiyaca özel farklý doküman türleri 
oluþturularak, farklý verilerin kaydedilmesi ve raporlanmasý saðlanýr.

Dinamik Raporlama Motoru 

Farklý doküman tipleri için dinamik rapor motoru kullanýlarak istenen türlerde 
raporlar oluþturulabilir. Bu raporlar, otomatik e-mail sistemi ile belirli 
periyotlarda gönderilebilir. 

Doküman Numaralandırma Yapısı 

Her bir doküman türü için otomatik ve esnek numaralandýrma yapýlarý 
oluþturulabilir, istenirse dosya üzerindeki orijinal numaralar da kayýt altýna 
alýnabilir.

Otomatik Tavsiye Özelliği 

Arama sýrasýnda otomatik tavsiye ve aranan kelimeyi otomatik tamamlama özelliði 
mevcuttur.

Gelişmiş Arama Motoru 



Gözden Geçirme

Dosyalar üzerinde çizerek veya notlar yazarak gözden geçirme yapýlabilir.

İş Akışı 

Farklý doküman türlerine göre farklý iþ akýþ süreçleri tanýmlanabilir.

Mobil Kullanım 

EDMS, uygulamanýn web tabanlý olmasý sebebiyle tablet, bilgisayar ve akýllý 
telefonlardan  kullanýlabilir.

2D Dwg Çizim Görüntüleme

.dwg formatýndaki çizim dosyalarý 
herhangi bir ek yazýlýma ihtiyaç 
duyulmadan EDMS içerisinde online 
olarak görüntülenebilir. Gözden geçirme 
döngüleriyle üzerlerinde iþaretlemeler 
yapýlýp notlar oluþturulabilir ve yorumlar 
yazýlabilir.

2D Dwg Karşılaştırma

Dinamik Formlar

Þablonlar bölümü ile otomatik yazýlý çýktý belgeleri oluþturulabilir.

Versiyon ve Revizyon Takip Sistemi 

Detaylý olarak tüm tarihçe kayýt altýna alýnýr ve gösterilebir. Ýstenirse geçmiþ bir 
versiyona dönülebilir. Son kullanýcý dosyanýn her zaman son versiyonuna ulaþabilir. 



3D BIM Model Görüntüleme

EDMS üzerinde 3D BIM modeller görüntülenebilir. Diðer doküman türlerinde 
yapýlabilen tüm iþlemler bu modeller üzerinde de yapýlabilir. Ýhtiyaçlar 
doðrultusunda, modellerin sahip olduðu özellikler EDMS üzerinde 
geniþletilebilir. EDMS ayný anda hem 3D BIM standartlarýný desteklerken, hem 
de þirket prosedürlerine, iþveren þartnamelerine ve farklý ülke mevzuatlarýna 
uygun olarak çalýþmayý destekler. 

Çoklu Model Gösterimi

3D BIM Model Ağacı

Modeller istenilen hiyerarþide ve yetki seviyesinde kaydedilebilir.

Birden fazla 3D BIM model ayný anda görüntülenebilir ve üzerinde iþlemler 
yapýlabilir. 

3D BIM Model Versiyon Takibi

Modeller üzerindeki deðiþiklikler kayýt altýna alýnýr ve raporlanabilir. Ayrýca 3D 
BIM olarak model karþýlaþtýrma yapýlabilir.



3D BIM Model Ölçü ve Kesit Alma

3D BIM model üzerinden herhangi bir yapý elemanýna ait ölçüler 
görüntülenebilir ve farklý açýlardan dinamik kesitler alýnabilir.

Yapı Elemanı Doküman İlişkisi 

Modeller üzerindeki her bir yapý elemanýnýn özellikleri görüntülenebilir ve bu 
yapý elemanlarý ile iliþkili dokümanlar oluþturulabilir.

3D BIM Model Doküman İlişkisi

3D BIM  Modelleri ile beraber tüm orijin dosyalarý da tutulabilir. 

İş Notu Takip Sistemi 

EDMS, BCF formatýnda açýlan bildirimleri, sorunlarý ve yapýlacak iþlemleri 
kayýt altýna alarak listeleyebilir.

Entegrasyon

EDMS, satýn alma ve finans sistemleri ile entegre olarak 3D BIM  Modelleri 
içerisindeki komponentlerin satýn alma, depo ve lojistik durumlarýný sunabilir.

 Entegre Dosya Önizlemesi

2D dwg dosyalarý, 3D .ifc BIM çizim dosyalarý da dahil olmak üzere 400 türdeki 
dosya önizleme yapýlabilir.

Güvenli Erişim

Tüm dosyalara yetki bazlý güvenli eriþim saðlanabilir.




