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"Enerjinizi boşa harcamayın; MapCodeX 
Enerji Çözümleri sizinle."
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RKSoft, CBS alanında ulusal ve uluslararası büyük projelerde görev alan, Coğrafi 
Veri Tabanları ve Bilgisayar Grafikleri konularında deneyimli olan bir ekibin bir 
araya gelmesi ile 2009 yılında kurulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında 
Türkiye pazarında hâkim olan yabancı ürün etkisini kırmak ve rekabet edebilir 
milli yazılımları üretmek amacıyla % 100 yerli sermaye ile Türk mühendisler 
tarafından ODTÜ Teknokent’te bir CBS Yazılım kütüphanesi geliştirilmiştir.
 
"Büyük yazılım sistemlerini gerçekleştirmek için yabancı yazılımlara bağımlı 
olmamalı." fikrinden yola çıkarak geliştirilen MapCodeX GIS ürün ailesi, yurt 
içinde ve yurt dışında birçok projede şu anda kullanılmaktadır. 

MİSYONUMUZ
Nitelikli insan gücüyle kullanıcı isteklerini karşılayan, kullanıcı 
isteklerine yön veren CBS yazılımları ve çözümleri üretmek, bu bilgi 
birikimini ülkemizde ve uluslararası alanda kullanıma sunmaktır. 

VİZYONUMUZ
CBS teknolojisini kullanarak kurum/kuruluşlar için hızlı ve pratik 
çözümler üretebilmek, CBS teknolojisini kullanıcılara sunabilmek ve 
konusunda uzman firma, kurumlarla iş birliği içinde çalışmaktır.



MapCodeX
ELEKTRİK MODÜLÜ

MapCodeX Elektrik Modülü, elektrik dağıtım şirketleri için gerekli 
şebeke, abone ve adres verilerinin yönetilmesi, güncellenmesi ve 
raporlanması için geliştirilmiştir. Web tabanlı bir uygulamadır. 
Yazılım ayrıca diğer sistemler ile entegre olabilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

$HTML5 tabanlı bir uygulamadır, tarayıcı haricinde bir yazılıma 
ihtiyaç duymaz.
$ Kurallı veri girişi yapılmasını sağlar.

$ Adres ve abone verilerinin UAVT uyumlu olmasını sağlar.

$ Şebeke verilerinin topolojik yapıda olmasını sağlar, şebeke 
üzerinden topolojik sorgular yapılmasına olanak sağlar.

$ Gelişmiş yetki altyapısı ile birimlere/kullanıcılara özel yetkiler 
verilmesini sağlar.

$Veritabanında yapılan değişikliklere uygulamadan anlık 
ulaşılmasını sağlar.

$ Sistemdeki verilere medya (fotoğraf, video) bağlamayı sağlar.

$ Sözel, görsel rapor ve çıktı alınmasını sağlar. (Trafo besleme 
bölgesi, Fider şebeke bilgileri vs. çıktılar alınabilir.)

$ SCADA, OMS, Abone Bilgi Sistemi, Çağrı Merkezi Sistemi, 
Envanter Yönetim Sistemi gibi uygulamalara entegre edilebilir.
 



MapCodeX Elektrik Saha Modülü, elektrik dağıtım şirketleri için 
gerekli şebeke, abone ve adres verilerinin saha ortamında toplan-
ması için geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulama tablet cihazlar 
üzerinde çalışmaktadır.

$ Şebeke, adres ve abone verilerinin 
kurallı olarak toplanmasını sağlar.

$Sistemdeki verilere medya (fotoğraf, 
video) bağlamayı sağlar.

$ Toplanan verilerin anlık ya da 
herhangi bir zamanda sunucuya 
gönderilmesini sağlar.

$ Tablet cihazlardaki GPS’e ya da 
harici GPS cihazlarına erişerek verilerin 
mekânsal doğruluğunu sağlar.

$ Veri girişi sırasında mevcut verilerin 
eşleştirilmesini sağlayarak daha hızlı 
veri toplamayı sağlar.

$Verilerin topolojik yapıda olmasını 
sağlar.

$ Uygulamaya yetki bazlı erişim sağlar.

$ Sahada yapılan işlerin takibini 
sağlayan yönetim modülü içerir.

MapCodeX ELEKTRİK SAHA MODÜLÜ



MapCodeX Enerji Santrali Yer Seçimi Modülü, çeşitli verileri okuyarak ve 
bunları analiz ederek ilgili kamu kurumları ve enerji şirketlerine, enerji 
santralleri için uygun yer seçimi yapılmasını sağlayan CBS tabanlı bir 
modüldür.

$ Bir alanın hidroelektrik potansiyelini göstermek için jeolojik litoloji, su 
drenaj paterni, yüzey yapısı gibi verileri işler.

$ Bir bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemek için rüzgar paterni, 
kuş göçü yolları, sulak alanlar ve askeri bölgeler gibi verileri işler.

$  Ortofoto ve uydu görüntülerini altlık harita olarak kullanabilir.

$ Topografik haritalar ve yükseklik kontur verileri kullanarak dijital 
yükseklik modellemesi yapar..

$ Mekansal olmayan verilerden ve kartografik kayıt verilerinden oluşan 
bir mekansal veritabanı kullanarak koruma için özel alanları belirler.

$ Verileri farklı katmanlarda veya katman gruplarında açar ve aynı 
harita üzerinde görüntüler.

$ Faktörlerin önem derecesi ayarlanır ve tüm faktörler için çeşitli 
analizler yapan çok tabakalı haritalar üretir.

$ Analizler sonucunda enerji potansiyeli, çevresel duyarlılık, 
sosyo-ekonomik analiz gibi birçok konu için tematik haritalar üretir. 

MapCodeX ENERJİ SANTRALİ 
YER SEÇİM MODÜLÜ 



MapCodeX Karne Modülü, elektrik, su ve gaz dağıtım şirketlerinde sayaç okuma personeli-
nin takip edeceği rotanın, ofis ortamında tanımlanması için geliştirilmiştir. Bu uygulama 
sayesinde aylık olarak faturalandırılamayan abonelerin sayıları büyük ölçüde azaltılır.

$ Harita tabanlı "Karne Bilgi Sistemi" uygulaması, okuma işleminin en uygun şekilde 
yapılabileceği karnelerin oluşturulmasını sağlar. 

$ Binaları belirten sayaç noktalarından, aralarında boşluk olmayacak şekilde kapalı 
alanlar oluşturulur.

$ Kapalı alanlar karne numaralarına göre tematik harita ile renklendirilir, böylece hatalı 
okuma ve başka bölgeye ait alanlar gözle tespit edilir.

$ Kapalı alanlar üzerinde çizim yapılarak okuma rotası belirlenir ve karne numarası girilerek 
kaydedilir. 

$ Rota çizimi sırasında anlık ve toplam mesafe ile bina ve abone sayıları uygulama 
üzerinde gösterilir.

$ Saha personeli okuyacağı sayaç bilgilerinin raporunu excel formatında alabilir, ayrıca 
okuyacağı bölgenin haritasını çıktı olarak alabilir.

$ İşletme, emisyon ve karne bazında abone sayıları raporlanarak, her bir personele eşit 
sayıda dağıtım yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

$ Karne ve kofra arama menüleri sayesinde kullanıcılar istedikleri bölgeyi kolayca bulabilir.

$ Geliştirilen rota aracı ile harita üzerinden okuyucunun sahadaki işini kolaylaştırmak adına 
en uygun rota çizimini yapılabilir.

$ Çizim sırasında anlık ve toplam kuş uçuşu mesafelerini, toplam bina ve sayaç sayılarını 
haritada gösterir ve okuyucuya gün içerisinde ulaşabileceği/okuyabileceği bir rota 
oluşturur.

$ Çizim sırasında anlık ve toplam kuş uçuşu mesafelerini, toplam bina ve sayaç sayılarını 
haritada gösterir ve okuyucuya gün içerisinde ulaşabileceği/okuyabileceği bir rota 
oluşturur.

$Uygulamada işletme, emisyon ve karne bazında abone sayılarını alır ve sayaç okuyan 
kişiler üzerinde iş yükünü belirler.

MapCodeX KARNE MODÜLÜ


