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Dimsay Nedir ?
Program ve Yazılım 

Özellikleri



DİMSAY omurga olarak 

operasyon süreçlerinin doğru ve 

hızlı bir şekilde yönetilmesi ve 

sahadan gelen verilerin depolanarak 

geçmişe dönük analizler yapılırken 

gelecek içinde size öngörüler sunar.

DİMSAY web tabanlı ve mobil uygulamalar ile şantiye alanlarında 

operasyonların yönetilmesi ve izlenebilmesi için geliştirilen bir 

yazılımdır. 

 Makine Çalışma Süreleri

 Arıza Süreleri

 Parça Değişimleri

 GPS Konum Bilgileri

 Değişen Parçalar

 Müdahale Eden Personel

 Makine Yakıt Tüketim Bilgisi

Kapsam

 Makine Operatörleri

 Teknik Destek Ekibi

 Merkezi Operasyon Birimi

 Satınalma

 Depo & Stok

Birimler



DİMSAY (Dijital İş Makinesi Saha Yönetim Yazılımı) Şantiyelerde bulunan 

İş Makinelerinin operasyonel olarak yönetilmesine organize eden bir 

yazılımdır.

Farklı Lokasyonlar da bulunan iş makinelerinin şirket Operasyon merkezinden yönetilmesi ve 

süreçlerin tamamının izlenebilir ve analiz edilebilir bir yapıya dönüştürülmesi. Makine arızaları, 

Bakım Zamanları vb. birçok veri bilgisi yönetilebilir.

Tek Bir Çatı

DİMSAY Şirketinizde; İş Makine Operatörlerini, İş Güvenlik Uzmanları, Saha Şantiye 

Şeflerini, Teknik Destek Ekibinizi, Satın alma Biriminizi ve Operasyon Yönetim Merkezinin 

tek bir çatı içinde toplayan ve tüm birimin süreçlerden haberdar olmasını sağlayan bir 

omurgadır.

Makine Operatörü

Teknik Servis

Şantiye Sorumlusu

Operasyon Merkezi

İş Güvenliği

Birimler Arası iletişim

DİMSAY 

Nedir ?



Program Özellikleri
Saha Operasyonunuz Kusursuz Yönetin

Anlık Bildirimler

Tüm süreçlerde anlık olarak bildirimler alabilirsiniz. Arıza

bildirimleri, Teknik servis iş bitimlerinde veya süreç içinde

oluşabilecek tüm aksaklıklarda yada iş emirlerinde

oluşacak departman değişikliklerinde anlık olarak

bildirimler sağlanmaktadır. Bildirimler Mail, SMS veya

Notificasyon şeklinde tanımlayabilir tüm süreçten anlık

olarak bilgi alabilirsiniz.

Raporlama Ekranları

GPS Araç takip sistemi üzerinden anlık konum 

bilgileri alabilirsiniz. Canbus modülüne uygun 

araçlar ile yakıt tüketimi, çalışma saati, basınç, vb

birçok veri bilgisini analiz edin.

Mobil Uygulamalar

Şantiyelerde bulunan sürücü ve teknik ekibiniz

mobil uygulama üzerinden anlık olarak

haberleşebilmektedir. Araçlarda oluşacak arızalar

Mobil uygulamalar üzerinden Görsel, Metin, Dosya

eki şeklinde eklentiler ile anlık olarak Operasyon 

merkezine bildirimler olarak ulaşmaktadır.

Online 7/24 Erişim

Operasyonlarınızı 7/24 Kesintisiz olarak takip edin. 

Mobil Uygulamalar ve Web tabanlı ekranlar

üzerinden anlık olarak süreçlerinizi takip edin. Tüm

verilerinize Sunucularımız üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Farklı Lokasyonlarda bulunan şantiyelerinizi tek bir

ekranda takip edin.



İş Makinelerinin Çalışma Saatleri

İŞ makinelerinin günlük ne kadar

süre çalıştığınız merak

ediyormusunuz ? DİMSAY size bu

bilgiyi analiz etmeniz için sahadan

GPS ürünleri ve Mobil uygulamalar

üzerinden topluyor. Her makinanın

gün içinde ne kadar saat çalıştığını

raporlayın. 

Arıza Havuzu

Farklı şantiyelerden gelen arıza taleplerini tek bir ekran

üzerinde yönetin. Operatörler tarafından bildirilecek arızalar

Operasyon merkezine anlık olarak bildirim olarak gelecektir. 

Arıza havuzunda bekleyen, tamamlanan kategoriler halinde

arıza yönetimini hızlı ve verimli bir şekilde çözümleyin.

Bakım Zamanları

İŞ Makinelerinin tüm bakım

zamanlarını kontrol edin. Saat bazlı

çalışmaların kayıt altına alındığı

operasyon süreçlerinizde bakım

zamanları geçen veya bakım

zamanları yaklaşan makineleri tek bir

ekran üzerinde takip edin. Mail 

bildirimleri ile anlık olarak haberdar

olun.

GPS ve Yakıt Tüketimi

Makineler üzerinde takılacak

olan GPS Takip Cihazı ve

uyumlu olan Modellerde

kullanılacak Canbus ara

birimi sayesinde araçların

konum bilgileri başta olmak

üzere toplam yakıt

tüketimleri, Saatlik yakıt

tüketimi, Hidrolik basınçları, 

çalışma süreleri vb. birçok

veri bilgisine ulaşabilirsiniz. 

Tüm Süreçlerinizi DİMSAY ile yönetin.

YAZILIM Özellikleri 



MAKİNE ÇALIŞMA SAATLERİNİ 

KONTROL EDİN

DİMSAY Makinelerin çalışma saatlerini GPS Takip Cihazları, 

Modüler haberleşme portları ve Makine operatörlerinden 

gelen tanımlamalar ile çalışma saatlerini kusursuz sizin 

adınıza takip eder.

Veri tabanına gelen bu bilgiler çapraz sorgulama ve öncelik 

sırasına göre analiz edilerek Bakım zamanı gelen ve Bakım 

zamanı geçen İş Makinelerini sizlere tablo halinde raporlar. 

DİMSAY Bakımı geçen İş Makinelerini sistem üzerinde farklı 

renk ve ikaz bilgileri ile Operasyon birimi uyarılarak 

makinelerin bakım planı dâhilinde süreçlerin 

yönetilmesine yardımcı olur



Verimlilik



VERİ MADENCİLİĞİ

DİMSAY ile sadece operasyon ve araçlarınızın yönetimini yapmazsınız. Aynı 

zamanda Dimsay Veri Madenciliği için siz DATA havuzu oluşturur. Günümüzde 

Verilerin izlenebilmesi ve işlenebilmesi İşletmelerdeki süreç ve etkileşim 

kontaklarını çok daha verimli ve efektif kullanmanıza imkân verir.

Süreç Yönetimi

Veri Madenciliği Kurumların gelecekte planlama yapabilmesi ve iş süreçlerinin çok 

daha verimli ve tahmin edilebilir noktalara ilerlemesini sağlar. Verimliliğin kontrol 

edilebilmesi işletmeye Zaman ve Kalite olarak geri dönüş yapar.

Gelecek Öngörüleri

DİMSAY Saha operasyonlarınızı tek bir yerden yönetimine imkân verir. 

Operatörlerden gelen veri bilgileri, Şantiye Şefleri, Teknik Ekip Birimleri ve 

satın alma süreçleri Tek bir noktadan izlenebilir. 

Operasyon Merkezi Yönetim



Anlık bildirimler ve arızalarının izlenebilirliği sayesinde Saha Yönetiminde Arıza

bildirimleri hızlı bir şekilde şirket departmanlarına iletilir. Sahada bulunan makinenin en

kısa sürede arıza yönetimi için ekiplerin koordineli çalışması sayesinde İş 

Makinelerinin daha verimliği çalışması sağlanır.Z
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Simple Portfolio 

Presentation

DİMSAY Sahada bulunan makinelerin Arıza yönetimini organize edebilir ve tüm 

operasyon sürecinde izlenebilirlik sağlar. Arıza başlangıç zamanı ve Arıza bitiş zamanı 

arasında müdahale arıza bildiren operatör, müdahale eden Teknik Ekib, Operasyonu 

yöneten birim ve geçen süreçlerin tamamı analiz edilmektedir.
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Operasyon süreci içinde Tüm birimler yapılan işlemin zaman akışını görebilir. Arıza 

kaydı oluşturulması ile tüm birimler (mail, SMS, Notificasyon) bildirimler ile sürece dahil 

olur her istasyon değişikliğinde süreç aynı dinamikler ile devam eder. 
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DİMSAY sahadan toplanan veriler ile size gelecek için analiz yapmanız imkan 

verir. Parça değişme sıklığı, operatörler arasında en fazla arıza veren operatör, 

Teknik servisin arıza yönetim süreleri, hangi makinenin süreç içinde ne arıza 

verdiği bilgileri sahadan toplanır. 
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İş makinelerinde ki parça değişiklikleri ve parçaların ne kadar süre makine üzerinde 

kaldığı. Parça değişim yoğunlukları ile Stok Yönetimi yapabilirsiniz. Yoğun kullanılan 

parçaların istasyonlarda bulunması veya verimliliği tamamlamaya yakın olan 

parçaların tedariklerinin kısa sürede yapılması ile İş Makinelerinin verimliliği 

artmaktadır.
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DİMSAY AVANTAJLARI



YAKIT 

TÜKETİMLERİNİZİ 

KONTROL EDİN

Yakıt Kontrol Kitleri ile araçlarınızın saatlik yakıt 

tüketimini, Çalışma Saatlerini, Basınç bilgilerini 

uzaktan takip edin. DEPO KAPAKLARI ile Mazot 

depolarınızın güvenliğini sağlayın.

Makinelerin Ana Depolardan aldığı yakıtları izleyin.



Ekran Görüntüleri



Arıza Süreçlerini tek bir ekran üzerinden takip edin. Yeni Gelen talepler, Bekleyen talepleri şantiye bazlı görüntüleyin. 

Anlaşılır Grafikler ile süreçlerinizi takip edin.

Operasyon Ekranı



Bekleyen Arızalar, Acil Olanlar, Normal Statüde olan tüm arıza ve bildirimleri kategoriler halinde kontrol edin.

Arıza & Şantiye Dağılımları

Şantiyelere Göre Makine Dağılımlarını Kontrol Edin



Makine Çalışma ve Arıza Süreleri

Tüm Makinelerin çalışma süreleri takip edebilirsiniz. İş Talebinin atanma durumu, Makine kodu, Toplam çalışma 

süresi, Toplam arıza süresi gibi bilgileri izleyebilirsiniz. 



Arıza Havuzu

Makinelerin Arıza durumlarının takip edildiği ekrandır. Arıza Saati, Arıza Türü, Şantiye, Parça bekleyenler ve 

işlemler gibi kategoriler üzerinden süreç yönetimi kontrol edilmektedir.



Bakım Zamanları

Şantiyenizde bulunan İş Makinelerin Bakım zamanlarını planlayın bakım zamanı geçen makineleri veya bakım 

zamanı kalan süreleri takip edin.



Motor Parametre & Yakıt Tüketimleri

Makinelerin Yakıt Tüketimler, Çalışma zamanları, Toplam yakıt tüketimlerini, 100 km. yakıt tüketimleri, Motor 

sıcaklığı, bakım zamanı vb. tüm parametre bilgilerini anlık olarak ulaşın geçmişe dönük raporlayın.



Ayarlar (Özelleştirilmiş)

 Sarf Malzeme

 Arıza Durumu

 Arıza Türü

 Şantiye

 Yedek Parça

Size özel Ayarlar Ekranları

 Yedek Parça Durumu

 Cheklist Tanımlama

 Öncelik Durumu

 Duyuru Gönder

Tüm Ayarlar Kullanıcılar 

tarafından kendine özel 

tanımlamalar 

yapılabilmektedir.



Avantajları



Saha Planlama
Lokasyon bazlı olarak iş makinelerin hangi şantiye ne kadar süre

çalıştığı. Makinenin hangi operatör tarafından hangi sürede

kullanıldığı DİMSAY ile raporlanabilir ve analiz edilebilir bir yapıya

dönüşmektedir.

Sahada çalışan ekiplerin lokasyon bilgileri teknik ekipler hangi

Şantiye de hangi makinelerin bulunduğu makinelerde değişen

paçaların zamanları, kullanım süreleri ve hangi teknik ekibin destek

verdiği.

Sahada bulunan araçlar için gerekli olan Yakıt desteğinin hangi

personel tarafından hangi iş makinesine verildiği, verilen litre,

tarih ve saat yakıtı alan operatör bilgisi ve yakıt alındığına dair

onay bilgileri ile makine yakıt ikmallerin kontrolleri sağlanmaktadır.



Operatör Veri Analizi

Sahada bulunan iş makinelerinin operatörleri değişkenlik göstermektedir. Sağlık sorunları,

mazeret izinleri, operasyon bölgesine yakınlık vb. nedenlerle makinelerin farklı operatörler

tarafından kullanılması gerekli olmaktadır. DİMSAY Operatör kullanım bilgilerinin analiz edilmesi

ve raporlanması için sizlere şantiye alanlarından veri toplar.

 Hangi Operatörün ay içinde kaç defa arıza bildiriminde bulunduğu.

 Bildirdiği arızaların türü (mekanik, hidrolik)

 Hangi tür makinelerde kaç defa arıza bildirdiği.

 Operatörlerin ay içinde ne kadar süre makine üzerinde çalıştığı.

 Hangi operatörün makine ye ne zaman yakıt aldığı, yakıt litresi ve

yakıtı teslim eden saha ekip personel bilgisi.

Sahadan gelen veri bilgilerine göre makine operatörlerine gerekli olan eğitimler verilebilir. Örnek

operatörün makineyi hatalı kullanmasından dolayı sürekli makinenin arıza vermesi tespit

edilebilir ve iyileştirmeler sağlanır.

Operatörler anlık arıza bildirimlerini MOBİL Uygulama üzerinden merkeze iletirler.



Anlık Bildirimler

Operasyon sürecinde sahada bulunan Ekip veya personel için Duyuru ve 

bildirimler gönderebilirsiniz. 

DİMSAY ile Şantiye sahasında bulunan tüm Operasyon birimi personeli kendi aralarında anlık

olarak iletişime geçebilmektedir. Şantiye alanında oluşan arıza ve bakım süreçleri tamamı ile

sürdürülebilir ve analiz edilebilir bir platforma geçmektedir.

 Operatörün verdiği tüm arıza bildirimleri anlık olarak Web (Yönetim Ekranına) ve Teknik ekip

personeline mobil uygulamalar üzerinden anlık bildirimler gönderilmektedir.

 Bakım süresi yaklaşan veya süresi geçen iş makinelerinin kontrolleri sağlanabilir ve süresi yaklaşan

bakımlar mail ile ilgili birimlere alarm olarak yönlendirilir.

 Teknik ekip arızaya müdahale etmeden önce makinenin arıza bilgisini ve görsel arıza resimlerini

inceleyebilir.

 Teknik ekip arızaya gitmeden önce detayları inceleyeceği için buna göre donanımlı olarak arızaya

müdahale edebilir.



Çalışma Saatleri

Operatörler makine çalışma saatleri DİMSAY Uygulaması üzerinden 

sürüşe başlamadan önce sisteme kayıt eder.

Şantiye alanında bulunan İş Makinelerinin çalışma saatleri makinelerin daha verimli

çalışması için kontrol edilmesi gerekli olan bir noktadır. Makinelerin bakım saatleri

yaklaşmadan kontrol edilmesi DİMSAY ile kolay ve basittir.

 GPS üzerinden veya GPS Takip cihazı kullanılmayan araçlarda

QRKOD üzerinden operatörler sürüşe başlamadan önce her

makinenin çalışma saatini sisteme girmektedir.

 Her makinenin ay içinde ne kadar çalışma yaptığı, ne kadar süre

arızalı kaldığı DİMSAY üzerinden raporlanabilmektedir.

 Çalışma saatinden alınan veriler sayesinde makinelerin planlı saat

bakımları yapılabilmektedir.



Mobil Uygulamalar



QRKOD Demo Örnekleri

Uygulamayı test etmek için telefonunuza indirerek QRKOD okutmanız yeterli olacaktır.

Android uygulama için Burdan indirebilirsiniz. İOS Uygulama için Burdan indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimsay&hl=tr
https://apps.apple.com/tr/app/dimsay-i-%C5%9F-makinas%C4%B1-y%C3%B6netim/id1494102989?l=tr


Mobil Uygulamalar

Mobil Uygulama üzerinden makine operatörleri, saha teknik ekipler ve yakıt ve parça desteği sağlayan depo 

birimi ekipleri farklı ekranlar üzerinden giriş yaparak operasyon sürecinde arıza ve bakım bilgilerini anlık olarak

merkezlere iletmektedirler

Her Kullanıcı için ayrı ara yüz

- İş Makine Operatörü

- Teknik Personel

- Depo Personel



Teşekkürler

Envepo Yazılım Ticaret A.Ş.
Barbaros, Varyap Meridian A Blok,I Blok Kat.:5 Daire: 70

Ataşehir - İSTANBUL

T.: 0 (216) 594 75 00

Dimsay Saha Yönetim Yazılımı ENVEPO Yazılım 

TİCARET A.Ş. Markasıdır.


