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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.

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. 



MapCodeX
Mapland
SAHA
MODÜLÜ

$ Gelişmiş çizim araçları ile bina, kapı ve yol vb. nesne çizimi 
yapmaya imkân sağlar.

$ Harita üzerindeki mevcut nesnelerden bilgi alır.

$Harita üzerinde istenilen herhangi bir yere bilgi notu eklemeye 
imkân sağlar. 

$Özel hazırlanmış fonksiyonlar üzerinden coğrafi veri işlemlerini 
gerçekleştirir.

$GPS veya sensör üzerinden lokasyon bulur.

$ GPS veya sensör üzerinden lokasyon loglama yapar.

$ Referans çizimler üzerinden veya özel hazırlanmış fonksiyonlar 
üzerinden şebeke veri işlemlerini gerçekleştirir.

MapCodeX Mapland Saha Modülü, araziden veri toplamak ve 
toplanan bu verileri sisteme aktarmak amacıyla geliştirilmiş, 
elektrik, su, doğalgaz ve numarataj verileri için hazır yapılar ve 
özel hazırlanmış fonksiyonlar içeren, çevrim içi veya çevrim dışı 
veri kayıt etme işlemleri yapabilen MapCodeX CBS çözümüdür.

$ Yapılan tüm işlemleri internet üzerinden GIS veri 
tabanına kayıt eder(check-in).

$Çalışılacak alana ait tüm verileri internet üzerinden 
tablet pc içerisine indirir(check-out).

$ Kullanıcı adı ve şifre erişimi ile veri ve işlem güvenliği 
sağlar.

$ Yapılan son işlemleri hatırlayarak pratik veri girişi 
gerçekleştirir.

$ Veriler üzerinde yapılan işlem türlerini kayıt altına alır.

$ Kullanıcıya veya cihaza özel ayarlar yapar.Mapland

MapLand Saha Modülü-Tablet Görünümü



MapCodeX Harita Tabanlı İş 
Gücü Yönetim Sistemi, 
merkezden saha ekiplerine saha 
iş emri gönderilmesi, saha 
ekiplerinin mevcut iş yüklerinin 
izlenmesi, gelecek görevlerinin 
atanması, acil durumlarda en 
hızlı şekilde ekiplerin sevk edilmesi 
gibi süreçlerin koordinasyonunu 
sağlayan MapCodeX CBS 
çözümüdür. MapCodeX

HARİTA TABANLI
İŞ GÜCÜ
YÖNETİM
SİSTEMİ

YÖNETİM
MODÜLÜ

$Arazide yapılan tespitler, müdahale noktaları ve 
iyileştirilmelerin kolay anlaşılabilir görsel haritalar üzerinde 
gösterilmesini sağlar.

$ Sistem ile çok sayıda ve farklı platformdaki ekipler koordineli 
olarak haberleşir.

$ GPS yardımı ile ekiplerin takibi, birbirleri arasındaki ilişki, görev 
bölgesine sevki ve idaresini kolayca yönetir.

$ GPS konum bilgisi ile afet bölgesi hakkında anlık bilgi 
edinme, ihtiyaçların belirlenmesi, kapasite tespiti ile gerçekçi 
hasar şiddet dağılım haritasını, dinamik olarak kolaylıkla üretir.

$Merkezden ekip ve birimlere emir verir.

$Gönderilecek metin (text) mesajları, aynı anda tüm ekiplere 
veya bir bölgeye iletir.

$Araçların konum bilgisini göndererek gerçek zamanlı ekip 
yönetimi yapar.

$ Tüm ekiplerin GPS’den gelen konumları ve adres bilgisi 
sayısal harita üzerinde görülür.

$Aynı anda tüm ekiplere mesaj gönderir.

$Aynı görev alanındaki ekiplere grup mesajı gönderir.

$Ekiplerden gelen mesajları, aciliyet ve mesajın türüne göre 
filtreleyip görüntüler.

$ Ekiplere verilmiş olan tüm görevlerin ve ekiplerden gelen 
iletilerin zamana ve iletiye bağlı sıralamasını görüntüler.

$ Araç ve ekip bazında görev verebilir, yeni görev grupları 
oluşturur.

$Harita üzerinde farklı noktalar arasında güzergâh belirler, 
istendiği zaman bu güzergâhı araç ve ekiplere iletir.

$Harita üzerinde her türlü obje araması yapar.

$Ekiplere nokta güzergâh ve alan olarak görev atar.

$Araçları türlerine ve aktiflik durumlarına göre semboloji ile 
gösterir.

$Harita üzerinde kuş uçuşu veya güzergâha göre mesafe 
ölçme yapar.



MapCodeX Harita - Hesap Modülü, çeşitli 
hesaplama, dönüşüm ve paftalama işlemlerine 
imkân sağlayan, haritacılık tabanlı hesaplama 
işlemlerinin gerçekleştirildiği MapCodeX CBS 
çözümüdür.

MapCodeX
HARİTA HESAP
MODÜLÜ

HESAP

$ Helmert, Affin, Temel ve Gelişmiş yöntemlerine göre 
projelerin koordinat dönüşümlerini yapar.

$ Koordinat, Prizmatik, Vektör, Açı Mesafe hesap 
işlemlerini gerçekleştirir.

$ Farklı geometrik özelliklere sahip verileri, nokta editörü 
ile oluşturarak haritaya aktarır.

$Nokta editöründe noktaların farklı koordinat 
sistemlerinde görüntülenmesine ve çıktı alınmasına 
imkân sağlar.

$ Nokta editörü, çizim ekranı ile etkileşimlidir, yapılan 
değişiklikler ekranda ve nokta editöründe dinamik 
davranış gösterir.

$Pafta editörü ile otomatik olarak paftalama işlemi 
yapar.

$ X ve Y mesafe değerlerine göre, etiket ve semboloji 
ayarları yaparak karelaj oluşturur.

$ Rapor değişkenleri ile pafta bilgilerini otomatik olarak 
işler.

$ Çıktıları metin olarak ya da proje üzerinde oluşturur.

MODÜLÜ



Verİ Toplama

"Her türlü harita, hesap ve 
dönüşüm işlemleriniz için 

MapCodeX”


