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30 yıllık tecrübesi ile müşterilerinin gereksinimlerini 

tam olarak anlar, bir sonraki adımı düşünerek 

çözümler tasarlar ve süreçleri hızla ilerletip müşterilerine 

en iyi sonucu en kısa sürede ulaştırır.

Akıllı Madenler için 
Akıllı Çözümler

Smart Solutions for 
Smart Mines

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ



MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ
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  %85
Türkiye’nin Coğrafi

Veri Üretimi

 +600
Lisans

 +1000
Kullanıcı

 +200
Mühendis

Bölge Ofisi 

İstanbul
Merkez Ofis

Ankara
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Çözümlerimiz

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ
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C100   M89   Y22   K8 C70   M0   Y0   K0

WEB TABANLI MADEN BİLGİ SİSTEMLERİ
 NETCAD GIS  
 NETSURF 
 3D+  
 NETPROMine 
 NETPRO 
 EXANET 

OPERASYONEL ÇÖZÜMLER
 İŞ MAKİNESİ & KAMYON TAKİBİ
 EKİPMAN BAKIM TAKİBİ
 YAKIT TAKİBİ
 PERSONEL TAKİBİ
 STOK TAKİBİ

AKILLI KAMERA ÇÖZÜMLERİ
 İSG ÇÖZÜMLERİ
 ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ

MOBİL UYGULAMA
 NVIEW - *.NCZ Görüntüleyici
 NDU MOBİL – Akıllı Maden Uygulaması

MASAÜSTÜ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ
 RUTBİS
 ÜRBİS 
 ÇEDBİS
 MERBİS

AKILLI
MADENCİLİK
DASHBOARD

Bütün operasyonlarınızı
tek noktadan

yönetebildiğiniz
merkezi komuta

sistemi
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Avantajları

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ
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Üretim ve verimliliği artırın

İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirin

Projelerinizi her zaman güncel tutun

Güçlü editörlerimizden ve araçlarımızdan
faydalanın

En uygun projeyi belirleyin

Farklı yazılımlarla çalışabilin

 CAD & GIS teknolojilerini birlikte kullanın 

7/24 teknik desteğe sahip olun 

Kolayca kullanın, uygun maliyetle elde edinin



MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

WEB TABANLI 
MADEN 

BİLGİ SİSTEMLERİ

10 11



1312

RUTBİS (Ruhsat Takip ve Bilgi Sistemi)

RUTBIS maden hukuku ve sözel verilerin dijitalleşmesidir. Eskiden tuttuğunuz excel ve 
kağıt kargaşasından kurtulmanızı sağlar. Arşivinizi tamamen bilgisayar ortamında tutmanıza 
olanak sağlayan bu sistem veri kayıpları, bozuk excel dosyaları ve kağıtların zamanla 
kaybolmasının önüne geçer.

RUTBIS ile 30’a yakın iş takibini kolayca yapabilir, işyerinizde düzenli veri akışı ve raporlama 
işlemlerini kolayca yürütebilirsiniz. RUTBIS’in kendi içerisinde yer alan otomatik
uyarı sistemi ile günü gelen izin başvurularınızın, ödemelerinizin veya şirket içerisindeki
takibi zor olan dosyalarınızın mail olarak hatırlatılması için görev tanımı yapabilirsiniz.

Ruhsat sahalarının takibi IFR ve Genel Saha Raporu

Devlet hakkı ödemelerini 
ve para cezalarını 
sorgulama

Makine parkurunu 
sorgulama rapor alma

Online harita üzerinde 
ruhsat dağılımlarını 

görüntüleme

Daimi nezaretçi bilgilerini, 
atama ve istifa/azil 
durum takip

Üretim, stok ve sevkiyat 
hareketlerini takip ve 
raporlama

Online harita üzerinde 
ruhsat sorgulama, 

yoğunluk ve tematik 
görüntüleme

Devlet denetim bilgilerini 
ekleme ve geçmişe 

dönük sorgulama

WFS ve WMS servisleri 
ile çalışabilme

Hukuki durum, haciz 
ve ipotek durumlarını 

sorgulama

Kamulaştırma süreç takip 
ve raporlama

7. Madde izinlerini sorgulama

OGC formatlarında CAD 
tabanlı çalışan bütün 

yazılımlarla entegrasyon

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Kanun &
Mevzuatlar Firma

Bilgileri

Maden Ocak
Bilgileri

Sorgu &
Rapor

?

Duyurular YTK

Ajanda

RUTBİS
İLE

MADEN
ARŞİVİNİZİ

DİJİTALLEŞTİRİN
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

RUTBİS (Ruhsat Takip ve Bilgi Sistemi)

AVANTAJLARI 
 Kurumsal hafızanızı oluşturur ve güçlendirir.

 Geçmişe dönük sorgulama ve raporlama yapabilir.

 Personel aktivite ve görevlerinden performans ölçebilir.

 Data kayıplarının önüne geçer. 

 Veri güvenliğini sağlar.

 İşe yeni başlayan bir kişinin adaptasyon sürecini hızlandırır.

 İş yerinizde verim ve performansı artırır.

 Günlük evrak takip ve arama sürelerini kısaltır.

 Düzenli veri akışı ile farklı şehirlerde çalışan personeller arasındaki iletişimi artırır.

 Yapılan işin kalitesini artırır.

 Çalıştığınız harita tabanlı programlar ile entegrasyon yapmanıza olanak tanır.
  (Netcad, Mapinfo, Arggıs, QGIS)
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ÜRBİS (Üretim Bilgi Sistemi)

ÜRBİS ile bir maden ocağının arama döneminden rehabilitasyon dönemine kadarki bütün 
verilerinin yönetilmesi, uygulanması ve raporlanmasına çözüm sunar. Sondaj bilgi bankası ile
arama döneminde veritabanına daha kolay ulaşım sağlar. Buradan üretilen verilerle günlük,
haftalık, aylık ve yıllık üretim termini hazırlayıp yıllara göre stoklarınızdaki madenlerin
emtia fiyatlarına göre değerini hesaplar, yıllara göre bütçeleme ve finans ve yatırımlarınızı 
kontrol eder.

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Bilimsel
Araştırma Arama

Proje

Raporlar Haritalar

ÜRBİS
ÜRETİM

BİLGİ
SİSTEMİ
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

ÜRBİS (Üretim Bilgi Sistemi)

AVANTAJLARI 
 TUVEK standartlarında veri tabanı oluşturabilme

 TUVEK standartlarında sondaj log raporu

 Excel formatında sondaj data transferi

 Çalışmaları web ortamında paylaşabilme olanağı

 3 boyutlu sondaj, eğim, doğrultu ve litoloji gösterimi

 KML, meta veriler ve OGC standartlarında çalışabilme olanağı

 Web tabanlı online haritalar üzerinde sondajlara ait konumsal gösterimler 

 2 ve 3 boyutlu haritaları aynı anda farklı pencerelerde kullanabilme imkanı

 Sondaj litolojilerinin tematik olarak gösterimi ve cevher kalınlığının tespit edilmesi

 Karekod uygulaması sayesinde, karot sandıklarına ait bilgilere barkod üzerinden ulaşabilme

 30’ a yakın web tabanlı sorgulama, filtreleme, raporlama ve sonuçları excel olarak dışa aktarma

 Sondaj konumlarını ve ruhsat saha sınırlarını online harita üzerinde 3 boyutlu olarak
  görüntüleme ve depolama

 Üretim devam ederken, arama faaliyetlerinde sondaj yapılan lokasyonları anlık olarak 
  web tarayıcıda görüntüleme

 Haritaları, verileri, özel araçları ve iş akışlarını kuruluşla ya da
  çalışma arkadaşlarıyla paylaşabilme

 Yönetici Dashboard’u ile günlük iş planlarını, toplam arama maliyetlerini ve  
  üretim miktarlarını PDF ya da Excel formatlarında dışarı aktarabilme
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ÇEDBİS (ÇED Bilgi Sistemi)

ÇEDBİS; ÇED danışmanlığı, çevre görevlisi ve ÇED süreçlerinin tek bir sistem üzerinden takip 
edilmesi ve raporlanmasını sağlar. 

ÇED dosyası içerisinde arşivlenen evrakların gösterilmesi, geçmiş ÇED detayları ve
komisyon üyelerinin kimler olduğu gibi verilere kolay ulaşılması, sektörün bu eksikliğini
gidererek ÇED danışman firmalarının ve ÇED’e tabi firmaların süreçlerini takip edebilmesi
amacıyla geliştirilmiştir.

Firma Genel Raporu ÇED Genel Raporu

ÇED süreç yönetimi 
(Ek1, Ek2, ÇED Muaf )

ÇED günlük kurum 
görüşmeleri ve aktivite 
işlemleri 

Çevre Atık Yönetimi

ÇED ajandası

ÇED danışmanlığı

Online haritalar üzerinde 
ÇED  sınırlarının gösterimi 

OGC Standartlarında CAD 
yazılımları ile entegrasyon 

Atık depolama  
alanlarının online 

harita üzerinde 
gösterimi

Otomatik Uyarı sistemi

Evrak ve Raporların 
Arşivlenmesi

Tahsilat Raporu

Sistem içerisinde personel 
görevlendirmesi ve projeye 
personel ataması

ÇED Gelen Evrak – 
Giden Evrak 

Çevre Görevlisi

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Uyarı &
Raporlar

ÇED Süreç
Yönetimi

Firma
Bilgileri

ÇED
Personelleri

Çevre
Danışmanlığı

ÇEDBİS
ÇED

BİLGİ
SİSTEMİ
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

AVANTAJLARI 
 Online harita tabanlı çalışabilme

 Türkiye haritası üzerinde ÇED proje dağılımlarını kontrol

 ÇED süreç yönetimi ile firma kapasite raporundaki üretim miktarlarına göre sınıflandırma

 Çevre atık yönetimi, çevre görevlisi personel ataması ve bunlar için gerekli atama/istifa-azil 
  durumlarını takip

 ÇED süreciyle beraber ÇED danışmalığı veren firmalardaki işlerin takibi

 Türü belli olan ÇED dosyasında ÇED süreci başlatarak EK-1 için 8, EK-2 için 19 süreç yönetimi

 Farklı illerde birbirinden bağımlı ya da bağımsız çed dosyaların günlük takibi

 Birden fazla ÇED dosyası ile çalışabilme

 39 madde türünde ek dosya seçeneği ile geniş yelpazede arşivleme imkanı

 Termini belirli işler için otomatik hatırlatma yeteneği ile ÇED raporunda
  oluşabilecek eksiklikleri önleme

 ÇED süreç yönetimine bağımlı çalışan ajanda sistemi üzerinden günlük iş planları,
  görevler, uyarılar ve sürecin işleyiş takibi

ÇEDBİS (ÇED Bilgi Sistemi)



MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

OPERASYONEL 
ÇÖZÜMLER

24 25
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Operasyonel Çözümler 
Maden sahalarında arama, üretim, stok ve sevkiyatların operasyonel olarak bir arada 
yürütülmesi, takip edilmesi ve raporlanmasına; Makine parkuru, Personel ve Saha Yönetimi, 
İş Sağlığı ve Güvenliği gibi bütünleşik operasyonların tek merkezden yönetilip performans ve 
verimin artırılması ile maden ocaklarında üretimin artırılmasına yönelik çözümler sunar.

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Personel
Takibi

Ekipman
Bakım Takibi

İş Makinesi &
Kamyon

Takibi

Stok
Takibi

Yakıt
Takibi

MİNE
ERP
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AKILLI KAMERA
ÇÖZÜMLERİ

28 29
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Akıllı Kamera
Çözümleri Nedir?

Netcad akıllı kamera çözümleri; ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve 
sürdürülebilir IoT ve IoB (Davranışların İnterneti)  uygulamalarını 
hayata geçirmek ve hızlı cihaz bağlama (onboarding) yetenekleriyle
akıllı maden çözümlerini etkinleştirmek için kullanılır ve  aşağıdaki
yetenekleri sayesinde uçtan uca çözümler sunar.

 Kullanıma hazır hizmetler, veri modelleri ve kullanıcı arayüzleri

 Sunucu, sınır bilişim (edge computing), ağ geçidi (gateway) kütüphaneleri ve uygulamaları

 Görüntü (Eye-OT™) ve ses analizi için hazır yapay zeka fonksiyonları

 Mobil uygulama desteği

Geliştirme süresini ve
bakım iş yükünü 

azaltır

IoT ve görüntü
işleme projelerinde  
CAPEX ve OPEX’i

optimize eder

Göremediğinizi 
gösterir

Güncel yapay zeka  
algoritmalarını mevcut 
donanımınız üzerinde 

çalıştırır

Sürdürülebilirlik  için 
çözümlerinizi ve adacıklar  
halindeki uygulamalarınızı  

birleştirir
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Özellik & İşlevler
 Veri Toplama ve Depolama (IoT ve IoB)  

 Gelişmiş Harita ve Konum desteği

 Uyarılar ve Alarmlar

 Görselleştirme (Grafikler, Yönetim Panelleri)  

 Raporlar

 Eylemler (RPC, Komutlar, Kontrol Birimleri)  

 Paneller

 Kural Zincirleri

 Kullanıcı Yönetimi & Yetkilendirme  

 Olay Günlükleri

 Bulut ve Kurum Sunucu Desteği

 Üst Düzey Güvenlik

 Gelişmiş Yapay Zeka Yetenekleri

 Hazır Modeller ve Tanıyıcılar

 Hazır araçlar (widget) ve 
  Özelleştirilebilir Kontrol

 Geliştiriciler için SDK ve API Desteği 

 KVKK Uyumlu Kişisel Veri Toplama

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ
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Avantajlar

BÜTÜNCÜL
Silo tabanlı mikro çözümler yerine entegrasyon ve açık standartlar

UYGUN MALİYETLİ
Mevcut yatırımı, cihazları, altyapıyı koruma + kullandıkça ödeme

ÇOK YÖNLÜ
Tüm senaryolarınız aynı platformda

ÖZGÜRLÜK
“Sizin” dikey çözümlerinize açık

GELECEĞE HAZIR
5G’ye hazır, buluta uyumlu sınır bilişim kütüphaneleri

BİRLİKTE GELİŞTİRME
Dokümante edilmiş API ve SDK

TEKNOLOJİK
Geleneksel IoT sensörleri ile sınırlı olmayan,
kamera ve mikrofonları da içeren çözümler

KOLAY
Düşük Kod / Sıfır Kod

KONUMSAL
Konumla birlikte veri toplama, harita ve GIS desteği

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

İSG Çözümleri
 Personel ekipman takibi (baret, maske, kemer vb.)

 Personel hareket takibi (belirli bir süre hareketsiz kalınması, bayılma, ölüm, çalışmama vb.)

 Tehlikeli alan takibi (kısıtlı süre durulması gereken bölgelerde, süre ve personel sayı aşımı)

 Ekipman hız takibi (belirli bir hız limitinin üzerine çıkan ekipmanların takibi)

 Patlatma alanı içerisinde personel takibi (belirli bir zon)  

 Ekipmana belirli bir mesafeden daha yakın çalışıldığında personele uyarı verilmesi veya 
  ekipmanın durdurulması (titreşim ile personelin uyarılması)

 Maden ekipmanları üzerine personel çıkması durumu takibi (iş makinesi veya bant üzerine 
  çıkılması durumu)

 Personelin psikososyal (yüz ifadesinden) durumunun takibi

 Acil durumlarda, personel tahliyesinde tehlikeli alanda kalan personel sayısının tespit edilmesi

 Maden ekipmanı kullanan personellerin takibi (uyuklama, kemer takmama vb.)

Güvenlik

Kuralları
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Çevre Çözümleri
 Kepçeler üzerine takılacak kameralar ile kepçe sayımı, kaç kepçe cevher/pasa   

  dolduruldu ve boşaltıldı üretim takibi

 Atık depolama alanların dışına kaçak döküm takibi (belirlenen zonlar dışına döküm 
  yapıldığında uyarı )

 Maden yollarındaki büyük parçaların tespit edilerek uyarı verilmesi (Ekipmanlara    
  zarar vermemesi için)

 Bant konveyor temizlik takibi

 Bant üzerinde yabancı malzeme olması durumunda uyarı verilmesi
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Güvenlik Çözümleri
 Maden ocaklarının genel güvenliği

 Bina ve tesislerde güvenlik

 İSG kurallarının denetimi

 Makine parkurunun denetimi

 Çalışma alanlarının genel denetimi

 Stok alanlarının güvenliği

 Vardiya değişimlerinde personel sayımı

 Akılı aydınlatma ile maden ocaklarında kontrollü aydınlatma



MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

MASAÜSTÜ
MÜHENDİSLİK 

ÇÖZÜMLERİ

42 43
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Netcad GIS
NETCAD GIS, mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları için tasarlanmış, uluslararası 
standartları destekleyen CAD ve GIS teknolojisidir. NETCAD GIS, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu güç 
ve esnekliği sağlar. Özgün mimarisi ile çok güçlü CAD, GIS ve Raster entegrasyonu sunar. 

Gelişmiş veri düzenleme araçları ve farklı mesleki uzmanlık alanları için özelleştirilmiş olan modül 
yetenekleri ile ihtiyaca dönük proje üretilebilmektedir. Mesleki ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş olan 
modüllerin tamamı Netcad GIS üzerinde çalışmaktadır.

 CAD & GIS Destekli Veri Üretimi

 Gelişmiş Çizim Araçları

 Zengin Format Desteği

 Veritabanı Bağımsızlık

 Kolay Veri Dönüşümü

 OGC Web Haritaları Desteği

 Geniş Semboloji Kütüphanesi

 Çoklu Katman Desteği

 Nokta Bulutu Desteği

 MAPEG Şablonları ile Mevzuat  Uyumlu Projeler
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Netsurf
Netsurf, sayısal modeller üreten, modelleri düzenleyebilen hacim 
hesaplamaları gerçekleştirebilen, hali hazır haritalar üreten kullanımı 
kolay esnek bir üründür.

 Sayısal Arazi Modeli Üretimi

 Otomatik Model Analizi ve Kontrolü

 MAPEG Standartlarında İmalat Harita Üretimi

 Kesit, Profil & Hacim Hesaplamaları

 Otomatik Model Güncelleme

 Otomatik Eğri Üretimi ve Kot Yazdırma İşlemleri

 Arazi Modeli Kesme & Birleştirme İşlemleri

 Model Düzeltme İşlemleri

 Otomatik Şev Tarama ve Düzenleme

 LandXml Okuma

 Shp ve E00 Datalarından Kot ve Model Üretme

 Dem Verilerinden Kotlu Nokta Üretebilme
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

3D+
Farklı ölçeklerdeki mühendislik ve planlama projelerini üç boyutlu görüntüleme, 
sayısallaştırma, modelleme, düzenlenme, simülasyon, doku ve uydu görüntüsü 
kaplama, video ve resim çekebilme gibi pratik araçlar sunan ve tüm Netcad 
ürünleri ile etkileşimli çalışabilen bir üründür.

3D+ güçlü sunum arayüzü ile projelerinizde birden çok veri katmanını 
görüntülemek, sorgulamak ve etkileşimli olarak düzenlemek için esnek bir 
görselleştirme ortamı sunar.

 2D/3D Etkileşimli Aktarım

 3D Karelaj

 Stereo Görüntüleme Seçenekleri

 3D Görüntüleme Ve Simulasyon

 3D Sayısallaştırma

 3D Ölçme Ve Sorgulama Araçları

 Arazi Modeline Raster Kaplayabilme

 3D Kesit Araçları



5150

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Netpro
Netpro, karayolu, demiryolu, havalimanları, kavşak, tünel, gölet, baraj,
taşkın koruma gibi ulaştırma ve su yapıları projelerinin tasarımı, saha
aplikasyon işlemleri, hafriyat, kesin hesap süreçleri ve iş sonu projelerini
kolaylıkla oluşturacağınız önemli yetenekler sunar.

 Kolay Kullanım

 Yatay ve Düşey Güzergah Tasarımları

 Dinamik Yapı

 2D Ve 3D Otomatik Proje Kontrolleri

 Yüzey, Kesit, Hacim, Hafriyat İşlemleri

 Diğer Yazılımlar Ile Tam Entegrasyon

 Drenaj Projeleri

 Saha Aplikasyon İşlemleri

 Km Eşitliği Tanımlayabilme

 Çıktı işlemleri

 Sanat Yapıları

 Otomatik Otokorkuluk

 Duvar Tipi Tasarımı

 Değişken Kurallara Bağlı Kod Üreterek Platform Tanımlayabilme
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MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

Excanet
Excanet, bina, site, depo, baraj, regülatör, köprü ayakları, tünel portal giriş 
kazıları, hastane, arıtma tesisi gibi birbirlerinden farklı kompleks tasarımlar ve 
hakediş dışı kazılar gibi kazı planı gerektiren tüm işlerinizde kullanabileceğiniz 
yetenekler sunar.

 Kolay Kazı Planı Oluşturma

 Otomatik Revize

 2D ve 3D Otomatik Proje Kontrolleri

 Gelişmiş Hazır Şablonlar

 Toprak Hacim Mukayese

 3 Yüzey Arası Hacim Hesabı

 Kullanıcı Tanımlı ve Koda Bağlı Şev Tanımları

 Dinamik Yapıda Proje Güncelleme

 Enkesit Çizimlerinde Otomatik Tabaka Güncelleme

 Başlangıç Km.Değerine Göre Enkesit Çizimi ve Kübaj Raporlamaları

 Enkesit Çizimlerinde Alan Taramaları
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NETPROMine
NETPROMine modelleme, kaynak kestirimi, açık ocak  ve yeraltı tasarımı 
ile açık ocak optimizasyon süreçlerinde entegre araçlar sunan, madencilik 
operasyonlarını sorunsuz bir şekilde planlamak ve yönetmek için kullanılan,  
3B maden tasarım çözümüdür. 

NETPROMine modüler bir yapıya sahiptir. İhtiyaca özel kullanım 
sağlanabilmektedir.

 Jeolojik Modelleme

 Açık Ocak Planlama

 Açık Ocak Optimizasyonu

 Yeraltı Planlama 

Yeraltı
Planlama

Jeolojik
Veri

Arama

Açık Ocak
Planlama

Kaynak Rezerv
Kestirim
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NETPROMine

JEOLOJİK MODELLEME
NETPROMine Jeolojik Modelleme 
modülü gelişmiş bir arama ve kaynak 
tahmin projesinde ihtiyaç duyulan; 3B 
görselleştirme, sondaj data yönetimi, 
yüzey, katı ve blok modelleme araçları ile 
istatistik ve jeoistatistik işlevleri kullanarak 
projeleri yönetmek ve analiz etmek için 
güçlü araçlar sunar. Jeolojik modelleme 
ürünü her kurulumda bulunması gereken 
temel bir bileşendir. Açık Ocak Planlama, 
Optimizasyon ve Yeraltı Planlama ürünleri 
bu temel bileşen üzerinde çalışmaktadır.

AÇIK OCAK PLANLAMA
NETPROMine Açık Ocak Planlama
modülü projeleri tüm aşamaları ile
tasarlayabilir, tek bir adımda değişiklikleri
güncelleyebilir. Ocak içi rampaları ocak
çizgileri ile birlikte otomatik olarak üretebilir,
editleyebilir, tüm katı ve blok model
oluşturma işlemleri ile hacim sonuçlarını
ihtiyaca göre otomatik olarak raporlayabilir.
Bu modül ocak tasarımı, pasa/stok tasarımı,
atık barajı tasarımı, ocak pasa arası yol
tasarımı ve patlatma patern tasarım projeleri
için pratik çözümler sunar.

AÇIK OCAK OPTİMİZASYONU
Optimizasyon ürünümüz ile uzun dönem 
üretim aşamalarını optimize edebilirsiniz. 
Bir mineral kaynağı ile bir dizi ekonomik 
ve metalürjik parametre girilerek 
optimum ocak sınırlarının, yüzeylerinin 
ve periyodlara göre üretim miktarının 
hesaplanmasını sağlar. Farklı optimizasyon 
parametrelerini kullanarak sonuçlar üretip, 
sonuçlarını karşılaştırarak daha düşük 
maliyetler ile yüksek karlılıkta planlar 
üretebilir, risk analizi yapabilir ve alternatif 
raporlama seçeneklerini kullanabilirsiniz.

YERALTI PLANLAMA
NETPROMine Yeraltı Planlama modülü ana 
galeri, kurp, spiral, bağlantı yolları tasarımı 
ile tahkimat, tesisat ve üretim planlarını 
oluşturmak için, yeraltı madenciliğinin 
tüm aşamalarında pratik çözümler 
sunar.  Kütüphanesindeki hazır profiller ve 
kullanıcı tanımlı olarak eklenen profillerin 
otomatik olarak galeri eksenine giydirilmesini 
sağlar.  Tasarım içerisindeki bütün parametreleri 
kullanarak galerileri renklendirme, etiket 
ekleme, saydamlık tanımlama opsiyonları ile 
alternatif raporlama araçları kullanılabilir.
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IMPLICIT MODELLEME
Madencilik sektörünün lider arama ve 
3B maden tasarım çözümü NETPROMine, 
2021 Haziran ayı içerisinde sahaya sürdüğü 
Implicit Modelleme (5.5 versiyonu) yeteneği ile 
madencilik endüstrisine ezber bozan bir
yenilik getirdi.

NETPROMine implicit (Örtük) modelleme 
aracı, hızlı bir şekilde katı model oluşturmak 
ve alternatifleri karşılaştırmak isteyen tüm 
NETPROMine kullanıcılarının ilgisini çekecek bir 
üründür.

Implicit modelleme, doğrudan sondajlardan veya 
nokta verilerinden katı model oluşturulmasına 
olanak tanır ve zaman alıcı sayısallaştırma ile 
manuel katı  modelleme ihtiyacını azaltır. 

Implicit modelleme yöntemi, radyal bazlı 
fonksiyonları (RBF) kullanarak sondaj 
verilerinden üç boyutlu hacimsel bir fonksiyonun 
tanımlanmasına ve model yüzeyinin bu 
fonksiyondan türetilmesine olanak tanır.

Implicit modelleme yönteminin madencilik 
sektörüne getirdiği yenilik, modelleme sürecine 
kazandırdığı hızdır.

LİTOLOJİK MODELLEME
 SONDAJ GRUP SEÇİMİ
 ÇOKLU LİTOLOJİ SEÇİMİ
 DETAY PARAMETRE SEÇİMİ

    Beta ve C Değeri
    Min. Cevher ve Pasa Kalınlığı

TENÖR MODELLEME
 KOMPOZİT VERİLERİNDEN
 HAM ÖRNEKLEM VERİLERİNDEN
 TENÖR DEĞERİNE GÖRE
 EŞDEĞER TENÖR DEĞERİNE GÖRE
 ÇOKLU FİLTRE KULLANIMI

GLOBAL VE LOKAL TREND
 DİNAMİK TREND PARAMETRELERİ
 ÇOKLU SINIR SEÇİMİ İLE LOKAL TREND
 ÇOKLU SINIR SEÇİMİ İLE GLOBAL TREND
 FARKLI FONKSİYON SEÇİMLERİ
 NOKTALARDAN VARİOGRAM MODEL

KABUK MODELLEME
 DİNAMİK MODEL GÜNCELLEME
 İZOLE NOKTALARI TEMİZLEME
 MODEL RENK, SAYDAMLIK & İSİM BELİRLEME 

  SEÇENEKLERİ

MODEL DÜZENLEME
 MODEL SINIRLAMA SEÇENEKLERİ
 ENKESİT VE DÜZLEM KULLANARAK

  MODEL GÜNCELLEME
 SEÇİLEN OBJELER (Nokta, Çizgi, Alan) İLE  

  MODEL GÜNCELLEME
 KATI MODEL GEOMETRİK İŞLEMLER

    Kesişim / Birleşim / Fark

Öznitelik
Katı Model

Nokta Bulutu
Katı Model

Çoklu Yüzey
İşlemleri

Trend

Tenör

Litoloji

Kabuk
Model

Geometrik 
İşlemler

IMPLICIT
MODELLEME

Jeolojik Modelleme
menüsü altında bulunan

yeni araçlar ile  katı model 
üretmek artık daha kolay.

Alternatif modelleri 
hızlı bir şekilde üretebilir ve 

düzenleyebilirsiniz.
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LİTOLOJİ & TENÖR MODELLEME
NETPROMine implicit modelleme ürünü ile 
litoloji, damar ve tenör bilgilerini kullanarak
modelleme yapılabilmektedir.
Litolojik modelleme ile sondaj grup seçimi, çoklu 
litoloji seçimi ve detay parametre seçimleri ile hızlı 
bir şekilde alternatif modeller üretebilmektedir. 
Tenör modelleme yeteneği ile kompozit ve 
ham örneklem datalarını kullanarak tenör ve 
eşdeğer tenör modellemesi yapılabilmektedir. 
Tenör modelleme süreçlerinde detaylı filtreleme 
aracı kullanabildiği gibi eşdeğer tenör hesabı ile 
özellikle polimetal madenler için eşdeğer tenör 
değerine göre model üretilebilmektedir.

GLOBAL & LOKAL TREND
Implicit modelleme ürünü ile global ve 
lokal trend değişikliklerini dikkate alarak 
alternatif modeller üretilebilmektedir.  
Çoklu alan seçimi ile seçilen alanlar 
içerisinde trend parametreleri dikkate 
alınabilmektedir. Farklı fonksiyon 
seçimleri ile seçilen fonksiyona göre 
model üretilebilmekte, fonksiyon 
seçim kararını verebilmek için uzaklık 
fonksiyon noktalarına ait variogram 
grafiği üretilebilmektedir. Grafik ekranda 
global ve lokal trende ait gösterimler 
yapılabilmektedir.

KABUK MODELLEME
Implicit modelleme ürünü ile sondaj 
verilerinden ve yeraltı lidar ölçümlerinden 
kabuk model üretilebilmektedir. 
“Model Detayı’’ yeteneği ile dinamik 
olarak alternatif modeller üretilebilir. 
Model renk, saydamlık ve isim belirleme 
seçenekleri ile model parametrelerine 
müdahale edilebilir. Üretmiş olduğunuz 
ana cevher kütlesi dışında kalan, 
izole cevherleri temizlemek için 
geliştirmiş olduğumuz araç ile filtreleme 
yapılabilmektedir.

MODEL DÜZENLEME
Model düzenleme seçenekleri ile üretmiş olduğunuz 
modeller güncellenebilmektedir. “Model Sınırla’’ 
seçeneği ile seçilen alanlar veya katı cisimler 
içerisinde kalan modeller temizlenebilmektedir. 
“Enkesit Katı Model’’ aracı ile referans bir düzlem 
oluşturup, üretilen enkesitten düzleme dinamik 
olarak model güncellenebilmektedir. “Objeyi Modele 
Ekle’’ seçeneği ile mevcut katı model etrafında 
üretilmiş olan farklı vektörel objeleri (nokta, çizgi, 
alan) kullanarak model güncellenebilmektedir. 
Ayrıca üretilen tüm katı modeller arasında kesişim, 
birleşim ve fark gibi geometrik işlemler yapmanızı 
sağlayan araçlarda kullanılabilmektedir.

MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

IMPLICIT MODELLEME
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NVIEW (Mobil NCZ Görüntüleyici)
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Nview, mobil kullanım kolaylığı sunan NCZ
görüntüleyicisidir. Masaüstü uygulamalarda
profesyonel çözümler üreten NETCAD, şimdi
mobil uygulama ile gittiğiniz her yerde sizinle.
Nview ile istediğiniz her yerde NCZ dosyalarını 
görüntüleyebilir, konum, mesafe ve alan
sorgulayabilir ve bu sorgulamaları dışarı 
aktarabilirsiniz. Çalıştığınız bölgeden fotoğraf ve
not ekleyebilirsiniz. Sahadaki ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda şekillenen Nview size en iyi
çözümleri üretmek için geliştirilmiştir.

NETPROMine modüler bir yapıya sahiptir.  
İhtiyaca özel kullanım sağlanabilmektedir.

 Jeolojik Modelleme

 Açık Ocak Planlama

 Açık Ocak Optimizasyonu

 Yeraltı Planlama 

CAD Verileriniz Sahada Elinizin Altında

Dosya Üzerine Çizim, Nokta ve
Alan Gibi İşlemler Yapabilme 

Çok Katmanlı Projeler Elde Etme

Sahada Elde Edilen Verilen Dışarı 
Aktarılabilmesi

Çevrimdışı Harita Özelliği

Konum Takip Etme Yeteneği
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Sertifikalar
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ISO 20000 Bilgi 
Teknolojisi - Hizmet

Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi
TSE Yazılım Hizmeti ve

Araç Takip Sistemi
Uygunluk belgesi

ISO 10002:2004
Müşteri Memnuniyeti

ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite
Yönetim SistemiOGC
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