NETCAD GIS

Netcad Hakkında
1989 yılında kurulmuş olan Netcad, bugün mekânsal içerikli imar, kadastro, planlama, mühendislik yazılım, ürün, proje ve eğitim hizmetleri alanında, ülkemizin en yaygın kullanılan ve bilinen markasıdır.

100.000 Kullanıcı

92 Üniversite

Gücümüz
85% Pazar Payı

7/24 Teknik Destek

2017, 2018 ve 2019 yılları İlk 500
Bilişim Firmaso CBS Kategorisi 1.cisi

%85 Pazar Payı
Netcad teknolojilerinin Türkiye genelinde kamu kurumları, yerel
yönetimler ve özel sektördeki Pazar payı %85 oranındadır.
100.000 Kullanıcı
1000 Kamu biriminde, 1397 Beldiye’ de, 6.000 Özel sektör Firması’ nda
kullanılmaktadır.
92 Üniversite
Netcad 92 üniversitenin 694 bölümünde eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
Bilişim 500 Listesi CBS Sektör 1.si
Netcad, 2017&2018 Bilişim 500 sıralamasında Türkiye CBS sektörünün
lider ﬁrması seçilmiştir.
7/24 Teknik Destek
80.000 üyesi olan Forum, Netcad kullanıcılarına her yıl ortalama 20.000
teknik destek vermektedir.

Neler Yapıyoruz
Hayatı Tasarlayanlar için yerli,
güvenli ve kazandıran yazılımlar
geliştiriyoruz.
İmar,
kadastro,
planlama,
mühendislik ve coğraﬁ bilgi
sistemleri yazılımları üretiyoruz.
Birbirleri ile bütünleşik çalışan
masaüstü, web ve mobil çözüm
mimarimiz ile kurumsal projeler
grçekleştiriyoruz.
Kent
otomasyon
kuruyoruz,

sistemleri

Her yıl ortalama 5000 yeni kişiye
netcadkampüs
kapsamında
sertiﬁkalı eğitimler veriyoruz.
7/24 online teknik destek hizmeti
veriyoruz

Ne vaad ediyoruz ?
Kazandıran
teknolojileri

güvenli

yazılım

Her ölçekte sorunsuz çalışan
proje çözümleri
İhtiyacınız olan her an size destek
olmayı

Temel İlkelerimiz ve CBS’ ye Bakışımız
Birlikte Çalışabilirlik
Netcad herkesle, herkes Netcad'le birlikte çalışabilir. 100+
raster ve vektör formatı destekler; bu sayede farklı yazılım
teknolojilerini Netcad ile birlikte aynı çatı altında
kullanabilirsiniz.
Veritabanı Bağımsızlık
Netcad’in tüm modülleri Postgre, Oracle, SQL Server, SQLite,
MS Access..vb ilişkisel veritabanları ile çalışabilir.
Kurumunuzda kullanılan veritabanı yönetim sisteminizi
değiştirmenize gerek kalmaz, açık kaynak ve ücretsiz
seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.
Güvenlik
Netcad teknolojileri ile üretilen veriler ve geliştirilen projeler
uluslararası güvenlik standartları altında korunmaktadır.
Netcad, Common Criteria sertiﬁkasına sahiptir.
Kurumsal CBS Mimarisi
Netcad'in birbiri ile bütünleşik çalışan masaüstü, web ve mobil
çözüm mimarisi sayesinde, kurumsal ölçekte tasarlanan
projeleriniz için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabilirsiniz.
Uluslararası Standartlar
Netcad ürünleri OGC sertiﬁkalıdır. Yazılım geliştirme
süreçlerimiz 12 yıldır CMMI 3 kalite standardına sahiptir.
Kolay CBS
Netcad, CBS kullanıcıları için kullanıcı dostu ve ergonomik
tasarım sunar. Bu sayede her ölçekteki CBS projesinin üretim
ve
yönetim
süreçlerini
kolaylıkla
ve
güvenle
gerçekleştirebilirsiniz.

Sertiﬁklarımız

Netcad GIS Yetenekleri
Zengin Format Desteği ve Veri Tabanı Bağımsızlık
Netcad GIS’ in sunduğu zengin format desteği ve veri
tabanı bağımsız çalışabilme esnekliği sayesinde her
formattaki raster ve vektör veri ile doğrudan çalışabilir;
tüm veri tabanı yönetim sistemlerini kullanılabilirsiniz.
Netcad’in tüm modülleri Postgre, Oracle, SQL Server,
SQLite, MS Access..vb ilişkisel veritabanları ile çalışabilir.
Kurumunuzda kullanılan veritabanı yönetim sisteminizi
değiştirmenize gerek kalmaz, açık kaynak ve ücretsiz
seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

Nokta Bulutu Desteği ile Yanınızda
*.las ve *.laz dosyalarını Netcad ile açarak, üzerinden kotlu
sayısallaştırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı
zamanda dinamik proﬁl ve 3B gösterim sayesinde
sayısallaştırma yapmak daha kolay.

Siz Haritalarınızı Belirleyin Netcad Dönüştürsün
Birçok raster veriyi tek seferde, kısa bir sürede otomatik
olarak dönüştürebilirsiniz.

Katalog ile Proje Dosyalarınızı Yönetin
Netcad GIS Katalog özelliği herhangi bir dizinde yer alan
tüm proje ve dosyaların taranarak gridal bir yapı üzerinde
OGC/CAT standartlarında yönetilmesi ve kullanılması
sağlar.
Katalog'ta listelenen dosyaları Netcad ortamında açabilir,
aktif projeye referans olarak ekleyebilir, seçilen kayıtları
yeni bir dizin altına kopyalayarak arşivleyebilirsiniz.

Gelişmiş Arama Yetenekleri ile Aradığımız Her Şey
Elimizin Altında
Gelişmiş arama yetenekleri (Geocoding, GeoRSS, Pafta
Ara, Komut Ara, Sembol/Blok Ara) sayesinde CAD ve
Referans veriler üzerinden hızlı bir şekilde arama
yapabilirsiniz.

Katmanlar, Hattipi ve Sembolleri Filtreleme Yeteneği ile
Hedefe Hızlı Ulaşım
Netcad GIS ile projelerdeki CAD tabaka ve referanslar,
hattipleri ve sembolleri ﬁltre bölümüne birkaç kelime
yazarak kolaylıkla ﬁltreleyebilirsiniz.

Sınırsız Tabaka ve Gelişmiş Tabaka Yetenekleri ile Daha
Düzenli ve Yönetilebilir Projeler
Netcad GIS ile istediğiniz sayıda tabaka açabilir, tabakaları
gruplayabilir, silinen, eklenen veya değiştirilen
tabakalarınızı geri alabilir, tabaka gruplarına renk modu
tanımlayabilirsiniz.

Netcad ile Projeleriniz Daha Şeﬀaf
Netcad’ de tüm objeler (CAD
şeﬀaﬂaştırılabilme özelliğine sahiptir.

/

REFERANS)

Gelişmiş Veri Düzenleme Yetenekleri Her An Yanınızda
Geliştirilmiş düzenleme yeteneklerine düzenlenecek obje
üzerinden otomatik olarak ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş Çizim Yetenekleri ile Hızlı Veri Üretimi
Netcad GIS’ in geliştirilmiş çizim yetenekleri sayesinde
veri üretimi çok daha profesyonel ve akıllı hale
getirilmiştir.

Akıllı Notlar ile Kontrollü Proje Yönetimi
Projelerinize koordinatlı notlar ekleyebilirsiniz. Bu sayede
proje süreçlerinde taraﬂar arasında bilgi akışı profesyonel
anlamda sağlanmış olur.

Kartograﬁk Çizim ile Yüksek Kalitede Çıktı
Kartograﬁk çizim yeteneği sayesinde yüksek kalitede
proje çıktıları alabilirsiniz.

DEM, DTEM, SRTM, GDEM vb. tüm Raster Yükseklik
Verileri Üzerinden Veri Üretimi & Proje Yönetimi Daha
Kolay
Netcad GIS ile yükseklik bilgisine sahip olan tüm raster
verileri sayısal yükseklik girdisi olarak kullanabilirsiniz.
Enkesit ve boykesit oluşturma, objelere kot bilgisi
kazandırma, eşyükselti eğrisi geçirme, 3D ortama
aktarma, kübaj hesaplamaları ve tüm yükseklik bazlı
analizlerinizi gerçekleştirilebilirsiniz.

Gelişmiş Otomatik Yakalama Yeteneği ile Çizim Yapmak
Daha Zevkli
Otomatik yakalama ile obje uç noktalarını, obje üzerini,
kesim, dik ve orta noktalarını yakalayabilirsiniz. Daha
konforlu sayısallaştırma yapabilirsiniz.

Netcad ile Projeler Arası Hızlı Geçiş Keyﬁ
Proje listesi özelliği sayesinde, farklı projeleri graﬁk
ekranda toplu halde görüntüleyerek, hızlı bir şekilde
projeler arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

Online Haritalar Tek Tıkla Elinizin Altında
Online haritaları tek bir tıklama ile projelerinizde altlık
olarak kullanabilirsiniz. Online haritalar, WMS ve WFS
bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler.

Projeleriniz Anlık Olarak Google Earth Ortamında
Projelerinizde bulunan CAD, raster ve spatial verilerin google earth
ortamına aktarımını sağlayabilirsiniz.

Zengin Metin Aracı ile Uzun Metinler Yazmak Daha Kolay
Zengin Metin aracını uzun metinler yazmak, tablolar oluşturmak,
resimler eklemek,farklı uzantılara sahip dosyaları (*.rtf, *.txt, *.htm;
*.html, *.mht, *.docx, *.odt, *.xml, *.epub, *.doc vb. ) okumak ve
paragraf haline getirerek proje ekrana yerleştirmek için
kullanabilirsiniz. Herhangi bir karakter sınırı bulunmamaktadır.

Resim Aracı ile Resimleriniz Her An Proje Ekranında
Netcad GIS ile saha çalışmalarınız esnasında çekmiş
olduğunuz fotograﬂarı veya farklı resimleri projelerinize
ekleyebilirsiniz. Graﬁk ekrana eklenen resimlerin raster
veriler gibi referans bağımlılığı bulunmamaktadır.
İstediğiniz zaman düzenleme yapabilir, farklı koordinatlara
veya katmanlara taşıyabilirsiniz.

Tekrar Eden İşlere Şablon Proje ile Son
Her bir proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan
işlemlere Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde
gerek kalmamaktadır. Netcad GIS içerisindeki hazır
şablonları ya da hazırladığınız yeni şablonları listeye
ekleyip kullanabilirsiniz.

Geliştirilmiş & Hızlandırılmış Çıktı Yetenekleri ile
Projelerinizi Kalıcı Hale Getirin
Netcad GIS ile her ölçekteki projenin çıktıya hazırlanma
süreçlerini kolaylıkla yönetebilirsiniz. Layout yapısı
sayesinde farklı ölçeklerde ve istenilen sayıda projeler tek
bir çıktı tasarımı ile çıktıya hazır hale getirebilirsiniz.

Hazır Çıktı Şablonları ile Otomatik Çıktılar
Netcad GIS içerinde bulunan kurum standartlarında
hazırlanmış hazır çıktı şablonları sayesinde boyutu,
tasarımı, lejandı, kuzey oku, başlığı, kurum logosu, plan
notu, metin bilgileri, projeksiyon, ölçek bilgileri vb. tüm
detayları içeren çıktıları tek bir tıklama ile
oluşturulabilirsiniz. İsterseniz kendi çıktı şablonlarınızı da
oluşturup projelerinizde kullanabilirsiniz.

Netcad Mimar ile İş Akış Modelleri Çalıştırmak İster
misiniz ?
Netcad GIS’ in içermiş olduğu 'Mimar' isimli model builder
ile hazır fonksiyonları kullanılarak iş akış modelleri
oluşturulabilir, üretilen hazır analiz modellerini tek bir
tıklama ile çalıştırabilirsiniz.

Şerit Menüler ile Kolay, Hızlı ve Akıllı Veri Üretim Yapısı
Netcad GIS' de işlem gruplarının bir arada toplandığı
kullanımı kolay dinamik şerit menüler yer alır, bu sayede
proje sürecindeki tüm gereksinimlere kolaylıkla
ulaşabilirsiniz.
Şerit menüler ile senkronize çalışan her an aktif ve ilişkili
kısa yolları kullanarak veri üretim hızınızı arttırabilirsiniz.

Konumsal Seçim Yeteneği ile Bir Adım Önde
Netcad GIS seçim yetenekleri ile çok katmanlı CAD ve GIS
projelerini yönetebilir ve karmaşık projeler içerisinden
geometri, öznitelik ve konumsal bilgi gibi özellikleri seçim
kriteri olarak belirleyerek istenilen verilere rahatlıkla
ulaşabilir toplu halde değişiklik yapabilirsiniz.
'Konumsal Seçim' yeteneği ile ileri seviye sorgular
gerçekleştirilebilir. Bu sayede graﬁk ve sözel veri ilişkileri
ile iteratif konumsal sorgular yapabilirsiniz.
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