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ANA ÖZELLİKLER

Netcad GIS Nsign kurumsal dünyada size avantaj sağlayacak hızlı, kolay ulaşılabilen ve düşük maliyetli bir uygulama 
olan elektronik imza yeteneği sayesinde gelişmiş bir müşteri deneyimi sunar. 

Netcad GIS Nsign sayesinde projelerinizi güvenle saklayabilir, paylaşabilir, kırtasiye ve baskı maliyetlerinizi belirgin 
ölçüde azaltabilirsiniz.

Netcad GIS Uygulama Ekranından İmzaları Yönetebilme

Netcad GIS uygulaması içerisinde projelere ait imzaları yönetilebilir, yeni imza eklenebilir ve imza bilgileri 
görüntülenebilir.
 
Nsign modülü içerisinde açılan dosyalar kolayca çizim ekranına eklenerek kontrolleri yapılabilir.

İmza Bilgilerini Görüntüleyebilme
 
İmzalı dosyalar ve imza paketlerine ait sıralı imzalar, tarih ve imzalayan bilgileri ile görüntülenebilir.

İmza Doğrulama

İmza paketleri ve dosyalara ait tüm imzaların kontrolleri yapılabilir.

Gelişmiş Güvenlik ile İmza Paketlerini Kontrol Edebilme
 
Netcad GIS Nsign ile projelerinizde yapılan değişiklikler tüm detayları ile kontrol edilir. İmzalanan projeler 
değiştirilemez ve güvenle kullanılabileceği garantilenir. 
 
Netcad GIS Nsign ile projelerinizi tek tek veya toplu olarak imzalayabilir ve güvenle paylaşabilir, arşivleyebilirsiniz.



NSIGN

AVANTAJLAR

Netcad GIS Nsign modülünü kullanarak şifreli imzalar ile projelerinizi, kâğıt sarf etmeden daha hızlı ve daha az maliyetle 
yöneterek proje süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz.

Projelerinizde daha kapsamlı kontroller yapmanıza imkân sağlayarak olası insan hatalarının minimize edilmesini sağlar.

Netcad GIS  içerisinde CAD verilerinizi imzalayabilir ve güvenle paylaşabilirsiniz

Projelerde belge geri dönüş sürelerini kısaltarak iş akışlarını hızlandırır.

Netcad GIS Nsign modülünün imza doğrulama yeteneği ile imzalar yüksek güvenlikle kontrol edilir. İmzaların taklit ve 
tahrip edilmesi veya kopyalanması el yazısı imzalarına kıyasla mümkün değildir.  

Haritacılık, inşaat, jeoloji, şehircilik ve altyapı gibi pek çok alanda kullanılan büyük boyutlu kâğıtları iş akışlarından 
çıkararak belgelerin zarar görmesi ve deforme olması riskini ortadan kaldırır.

Projelerin daha hızlı onaylanmasını ve proje süreçleri için harcanan zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Kazanılan 
zamanın verimliliği artırmak için kullanılmasına imkân verir.
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