
Kolay kurulum ve yaygınlaştırma, 
kodlama ihtiyacı olmadan sürükle bırak ile 
raporları hazırlama

Anlık veri gösterimi, mobil erişim, güçlü analiz 
ve rapor tekilleştirmeEtkili

Kolay

Hızlı
Kısa proje ve öğrenim süreleri, dakikalar
içerisinde veri kaynaklarına bağlanma, pratik data 
modelleme

Hesaplı Düşük sahip olma maliyeti, sınırsız kullanıcı

Verileri kolay ve hesaplı bir şekilde
görselleştirerek kullanıma sunan
Raporlama ve Yayın çözümüdür. 

Kolay Dashboard Tasarımı

Self Servis Analiz

Akıllı Veri Görselleştirme

Yetkilendirme ve Yönetim

Gerçek Zamanlı İçerik Yönetimi

Merkezi Yayın

Gelişmiş Şablonlar

Zamanlı Raporlar ve Uyarılar

Çoklu Kullanıcı Desteği

Hızlı Devreye Alma

by
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Data Market Ar-Ge ekibinin geliştirmiş olduğu yerli ve milli Raporlama ve Yayın çözümüdür.
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Ankara Bölge / Ankara Region Office
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Telefon : +90.312.482 82 00
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/datamarket1992

Türkiye bilişim sektörü lider firmalarından biri olan Data Market, 1992’den beri çözüm sağlayıcı ve sistem 
entegratörü kimliğiyle, müşterilerinin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri bir bilgi teknolojileri iş 
ortağıdır. Data Market 25 yılı aşkın deneyimiyle, teknoloji gibi her gün değişen bir sektörde kendisini 
sürekli yenileyerek sürdürülebilir teknoloji çözümleri sunmaya devam etmektedir.

www.datamarket.com.tr

bi’nokta Publisher
 Yayın içeriğini, zamanlamayı ve akışı 
kolayca kurgulayın

 Yetkilendirme özelliği ile kişilere veya 
gruplara özel içerikler yayınlayın

 Kuruma özel yayın akışı hazırlayarak iç 
iletişimi ve motivasyonu güçlendirin

 KVKK, Kalite Denetimleri, İş Sağlığı 
Güvenliği gibi kritik konularda anlık veya düzenli 
hatırlatmalar yapın

 Dakikalar içinde görsel, analitik 
raporlar oluşturun

 Sürükle & bırak özelliği ile kolaylıkla 
yaratıcı dashboardlar tasarlayın

 Veri bağlama sihirbazı ile pratik 
şekilde istediğiniz kadar veriyi bağlayın
 
 Raporları periyodik olarak e-posta ile 
istenilen kullanıcılara gönderin
 
 Drill down özelliği sayesinde tüm 
verileri tek rapor üzerinde inceleyin

bi’nokta Reporter

Detaylı bilgi ve 
demo talebi için


