
Gpysoft Kullanım Kılavuzu                                                                                                                     Sayfa | 1  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gpysoft v1.4 Professional Edition © 2008-2018 HSMedia™ Teknolojilerine Aittir. 

 

www.hsmedia.com.tr 

 

http://www.hsmedia.com.tr/


Gpysoft Kullanım Kılavuzu                                                                                                                     Sayfa | 2  
 

GPYSOFT Nedir?  

 

Gpysoft, Gayrimenkul Portföy Yönetim Sistemi olarak adlandırdığımız %100 uyun içerisinde çalışabilen bir masaüstü 

web entegrasyonlu çalışabilen emlak sektöründe bulunan kullanıcı / işletmeler için HSMEDİA bünyesinde tasarlanmış, 

kodlanmış ve hayata geçirilmiş bir yazılım projesidir. Gpysoft sadece bir masaüstü uygulaması olmamakla birlikte kapsamlı 

web entegreli çalışan, kendine özgü gayrimenkul web ilan sitelerini yöneten (içerik ve kaynak olarak) bir sistem olup. Veri 

güvenliğini maksimum düzeyde tutmayı hedeflemiş ve bu bağlamda tek bir sunucuya bağlı çalışmayan bir sistemdir. Şunu da 

belirtmekte elbette fayda görüyoruz. Gpysoft bünyesinde bulunan web sitelerinde her hangi bir admin / yönetim paneli 

bulunmamakla birlikte daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi gayrimenkul web sitelerimiz içerik ve kaynak olarak tamamen 

Gpysoft masaüstü yazılımından yönetilmektedir. 

Projede Kullanılan Yazılım Teknolojileri  

C# 6.0 | SQL Server 2014 | MySQL | Telerik 2017 |ASP.NET |Devexpress 17.2 

 

Verdiği Hizmetlerle İşinize Kattığı Değer 

       Bir çok tüketici için gayrimenkul edinmek hayatlarındaki en önemli satın alma kararıdır. Bu önemli kararı verme 

aşamasında olan tüketiciler karşılarına çıkan pek çok farklı projeyi değerlendirerek satın alma kararını vermektedirler. 

Geçmişten farklı olarak tüketicilerin fiyat performans ve hizmet beklentileri de en üst seviyeye ulaşmıştır. Tüketiciler kendisi 

ile en iyi iletişimi kuran, ihtiyaçlarını ve önceliklerini iyi analiz etmiş ve buna göre üretim / satış yapan firmaları tercih edecektir. 

İşte tam da bu noktada HSMedia yazılım gurubu olarak uzun süreli gayrımenkul piyasasında çözüm odaklı olarak tasarlayıp 

hayata geçirmiş olduğumuz GPYSoft (Gayrımenkul Portföy Yönetim Sistemi) adlı projemiz devreye girmektedir. Daha doğru 

bir yol izlemek verilerinizi doğru orantılarda analiz edip raporlamak evrak karışıklığı yaşamaya gerek kalmadan doğru yerde 

doğru şekilde portföylerinizi değerlendirmek istiyorsanız sizin için en ideal sistem olan GPYSoft'u tercih edersiniz.   

İÇİNDEKİ SERVİSLERDEN BAZILARI  

Konut İşlem Modülleri  | Arazi / Arsa İşlem Modülleri  |  İşyeri – Kira İşlem Modülleri | Konut ve Hizmet | Sözleşme Modülleri 

| Müşteri / Cari İşlem Modülleri | Telefon Rehber Servisi | Google Harita Modül | Entegrasyon Modülleri | Parsel Sorgulama 

Modülü | SMS ve Mail Servis Modülleri | Web Site – İlan ve Blog Yönetim Modülleri | Çoklu Kullanıcı (Aynı Ağ) Desteği | 

Kullanıcı Hesap Yönetim Modülü | Müşteri Talep Modülleri | Ekstra (Ajanda, Güncel Döviz Kur Takibi) | Sitem Yedekleme 

Modülü   

 

KOLAY KURULUM & DESTEK 

           GPYSoft oldukça kolay anlaşılabilir ve etkin bir şekilde tasarlanmıştır dolayısı ile kurulum ve kullanımı 

oldukça rahattır. GPYSoft uygulamasını elde ettikten sonra yapmanız gereken tek şey kolay ve doğru bir kurulum 

gerçekleştirebilmeniz için hazırlamış olduğumuz kurulum yönergelerini izlemeniz yeterli olacaktır. GPYSoft 

kurulum paketinde kurulum /Kurulum Dosyası.Exe dosyaları yanı sıra uygulamanın sorunsuz tam bir şekilde 

çalışabilmesi için gerekli ek dosyalarda bulunmaktadır.   

 

 ŞEFFAF TEKNOLOJİLER İLE SİZE ÖZGÜN ÇÖZÜMLER

 Ticarete yeni bir bakış açısı kazandıran HSMEDİA kolay, hızlı ve güvenli altyapısı ile birçok sektörde işletmelerin 

artan ihtiyaçlarına profesyonel olarak cevap vermektedir. 
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İÇİNDEKİLER 

1. SİSTEME GİRİŞ 
1.1. Giriş Paneli ve Ana Panel 

1.2. Menüler ve Kısayollar 
 

2. PORTFÖY İŞLEMLERİ 
2.1. Konut Portföy Kaydı Oluşturma 

2.2. İşyeri Portföy Kaydı Oluşturma 

2.3. Arsa Portföy Kaydı Oluşturma 
 

3. MEVCUT PORTFÖYLERDE ARAMA VE LİSTELEME 
3.1. Portföy Sorgulama 

3.2. Portföy Listeleme ve Detaylı Görüntüleme 

3.3. Detaylı Portföy Kaydı Görüntüleme 

3.4. Harita Entegrasyonu ile Portföy Sorgulama 

3.5. Parsel Sorgulama İşlemleri 

 

4. MÜŞTERİ İŞLEMLERİ CRM 
4.1. Müşteri Grubu Oluşturma 

4.2. Müşteri Kaydı Oluşturma ve Görüntüleme 

4.3. Müşteri Talep Oluşturma 

4.4. Talep Listeleme ve Arama 
 

5. SMS ve MAİL İŞLEMLERİ 
5.1. Sms ve Mail Gönderme 

5.2. Gönderilen Öğelerin Görüntülenmesi 
 

6. SÖZLEŞME OLUŞTURULMASI VE YAZDIRILMASI 
6.1. Satış ve Kira Sözleşmesi 

 

7. İŞ TAKİBİ ve SÜREÇ YÖNETİMİ 
7.1. Ajanda ve Döviz Kur İşlemleri 

 

8. WEB SİTE ve İLAN İŞLEMLERİ 
8.1. Sunucu ve Sistem Ayarları 

8.2. İlan Yönetimi 

8.3. Acente Yönetimi 

8.4. Blog Yönetimi 
 

9. SİSTEM YÖNETİMİ 
9.1. Yedek Alma İşlemleri 

9.2. Kullanıcı Hesapları 

 



Gpysoft Kullanım Kılavuzu                                                                                                                     Sayfa | 4  
 

1. SİSTEME GİRİŞ 

 
1.1. Giriş Paneli ve Ana Panel 

 

[Görsel-01] – Sistem Giriş Paneli 

           GPYSOFT kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra masaüstü’nde bulunan sistemin 
simgesine tıkladıktan sonra sisteme giriş yapabilmeniz için karşınıza üst kısımda [Görsel -01] görselinde 
gördüğünüz giriş paneli açılacaktır. Açılan bu giriş panelinde sistemde daha önce yetkili herhangi bir 
kullanıcı hesap açılmamış ise varsayılan olarak kullanıcı listesinde HSMEDİA adındaki yetkili kullanıcı 
hesabı görüntülenecektir. 
 
           Eğer sisteme ilk defa giriş yapılacaksa kullanıcı listesinde bulunan HSMEDİA kullanıcı hesabı 
seçilir. Seçilen hesap sistemin kurulumu ile birlikte varsayılan olarak geldiği için bu hesap seçildiği 
takdirde kullanıcı şifresi otomatik olarak sistem tarafından girilecektir. Bu işlem sadece varsayılan 
kullanıcı hesabı için geçerli olmakla birlikte sonradan tanımlanacak olan hesaplar için sistem otomatik 
şifre girişine izin vermeyecektir. Sistem giriş panelinde kullanıcı hesap adları manuel olarak girilmez, 
Sistem tarafından otomatik olarak listelenir. Sadece kullanıcı şifreleri manuel olarak girilmektedir. 
GPYSOFT tek ve çoklu kullanıcı gibi seçenekler sunmaktadır. Birden fazla çalışan personeliniz varsa 
işletmenizde her personel için farklı yetkilere sahip kullanıcı hesapları tanımlayabilirsiniz. Bu sayede 
sistem üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin hangi kullanıcı / yetkili tarafından yapıldığını kolaylıkla 
raporlayabilirsiniz.  
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[Görsel-02] – Ana Panel 

           GPYSOFT sistem giriş panelinden sonra [Görsel-02] kullanıcının karşısına çıkan sistemin ana panelidir. Bu 

ana panel üzerinde sistemin bütün arayüz / panel ve işlemlerine erişim sağlanır. Ana panel sunum yönünden çok 

fonksiyonlu bir yapıya sahiptir. Panel üzerinde bulunan menüler kapatılıp panel tamamen bir sunum ekranı olarak 

kullanılabilir. 

 

[Görsel-03] – Üst menüler kapatılabilir 

 

           Panelin üzerinde bulunan menülerin kapatılmasından sonra panelin orta kısmı harita ve 

sorgulama işlemleri için uygun bir ekrana dönüşür buda sizin müşterilerinize sunum yapma olanağı 

sağlar. 
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[Görsel-04] – Ana panel harita ve sorgulama işlemlerinde kullanılır 

           Panel üzerinde bulunan menülerin kapatılması ile orta kısımda bulunan harita modülleri ile 

portföy kayıtlarınızın haritalama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu sayede müşteri için sunum / çözüm odaklı 

bir sistem kullanmış olursunuz.  

 

1.2. Menüler ve Kısayollar 

 

[Görsel-05] – Menüler ve Kısayollar 
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           Ana panel üzerinde [Görsel-05]’te renklendirildiği gibi menü ve kısayol / tuş fonksiyonları 

bulunmaktadır. Panelin üst kısmında / sağ tarafta (yeşil renk ile gösterilen alan) bir durum bildirim 

menüsü bulunmakta. Burada sistemde bulunan portföy gruplarına ait kayıt sayıları, etkinlik bildirim 

sayısı görüntülenmektedir. 

 

           Bildirim menüsü altında sistemin tüm ana işlemlerine / arayüzlerine erişim sağlandırığı bir ana 

menü bulunmakta (kırmızı renk ile gösterilen alan). Bu menüde portföy kaydı oluşturma, listeleme, 

haritalama işlemleri, müşteri crm işlemleri, sms-mail, sözleşme, web site ve yönetim gibi ana işlemler 

bulunmaktadır. Bu ana menü sunum yapılacağı zaman açılıp kapanma / gizleme gibi fonksiyonlara 

sahiptir. Ana panelin alt kısmında (mavi renk ile gösterilen alan) ‘F' tuş fonksiyonlarının yazıldığı bir alan 

bulunmaktadır. Bu kullanıcıya sistem üzerinde F tuş fonksiyonlarını kullanabileceğini ve işlem esnasında 

bu fonksiyonlardan faydalanabileceğini hatırlatır. Bu noktaya kadar sistemin genel tanımını yapmış 

olduk genel arayüz ve sistem fonksiyonlarına değinmiş olduk şimdi sistemin geri kalan ana 

işlemlerinden devam edelim.    

 

2. PORTFÖY İŞLEMLERİ 

           Sistemin kullanıcıya sağladığı en büyük avantajlardan biride kullanıcının portföy verilerini güvenli 

veri tabanı yapıları ve güvenli yedekleme sistemleri ile bu verileri koruma altına almış olmasıdır. 

Kullanıcıları GPYSOFT’an önce ve GPYSOFT’an sonra diye iki guruba ayıracak olursak ilk grup 

(GPYSOFT’an önce) portföy (işyeri, arsa, konut) verilerini sadece Microsoft Ofis uygulamalarından Excel 

uygulamasına yazan ve belli bir sistematik veri işleyen portföy ve ilan yönetim sistemi olmayan bir 

gruptur. Bu grubun verileri sürekli risk altındadır çünkü güvenilir bir sistem tarafından düzenlenip 

korunamamaktadır. 

           Bir diğer grup (GPYSOFT’an sonraki grup) portföy kayıtları müşteri bilgileri sözleşme ve 

sorgulama verileri GPYSOFT gibi sistematik çok fonksiyonlu pratik ve kullanışlı bir o kadar da veri yapısı 

yönünden güvenilir bir sistem tarafından işlenip korunduğu için bu ikinci kullanıcı grubumuz portföy 

kayıtlarını Excel ortamına yazan ilk kullanıcı grubundan çok daha avantajlı durumdur. Bu yüzden 

GPYSOFT sistemi üzerinden elinizde bulunan bütün portföy bilgilerini sisteme çok hızlı ve pratik bir 

şekilde kayıt altına alabilmeniz için sistem üzerinde bulunan portföy oluşturma panelleri büyük bir 

titizlik ile dizayn edilmiştir. Kafa karıştırmayan kolay anlaşılır kullanışlı bu panelleri şimdi hep birlikte 

inceleyelim. 

 

2.1. Konut Portföy Kaydı Oluşturma 

           GPYSOFT sistemi üzerinde kullanıcının gerçekleştireceği tüm işlemleri hızlandırmak ve 

kolaylaştırmak için gruplama yöntemine önem verilmiştir. Özelliklede portföy oluşturma işlemlerinde 

bu fazlasıyla görülmektedir. Sistemde portföy işlemleri üç ana gruba ayrılmıştır (konut, iş yeri, arazi) bu 

grupların işlem panellerinde bulunan alan ve bilgiler de bir birinden farklıdır. Örneğin bir konut 

grubundan veya iş yeri portföy gurubundan seçilen her portföy kaydı kullanıcıdan farklı bilgiler ister. 

Yani bir daire portföy kaydında farklı, bir yazlık portföy kaydında farklı bilgiler istenir bu yüzden seçilen 

her kayıt için portföy oluşturma paneli o oluşturulacak portföy kaydının özelliklerine göre bilgi giriş 

alanlarında da farklılık gösterir. 
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[Görsel-06] – Ana işlem paneli üzerinde bulunan portföy oluşturma menüsü 

           Kullanıcı sistemin ana paneli üzerinde bulunan işlem menüsü üzerinden konut portföy 

grubundan 8 farklı portföy kaydı (daire, yazlık, villa, yalı, müstakil ev, köşk-konak, rezidans, çiftlik evi) 

oluşturulabilir [ŞEKİL-06] ‘ görselinde (kırmızı alan ile işaretli) görüldüğü gibi. 

 

[Görsel-07] – Konut Portföy Kaydı Oluşturma 

            [Görsel-07] görseli genel konut grubunda portföy kaydı oluşturma paneline aittir. Panelde bir konut 

portföy kaydının genel bilgilerinin girileceği genel bir alan, harita konum / lokasyon ve koordinat bilgisinin 

girileceği alan ve oluşturulan portföy kaydının kullanıcının web sitesinde yayınlanacak olan ilan bilgilerinin 

ayarlandığı bir alan bulunmaktadır. 

 

[Görsel-08] - Portföy lokasyon / koordinat / konum bilgilerinin ayarlandığı alan 
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[Görsel-09] - Portföy web ilan bilgilerinin girildiği alan 

           Bu kısımda kullanıcının sistem üzerinden oluşturduğu her portföy kaydının ilan bilgilerinin girişi 

yapılır. GPYSOFT (gayrimenkul portföy yönetim sistemi) sadece bir masaüstü uygulaması olmadığı için 

aynı zamanda profesyonel bir web ilan yönetim sistemi olduğu için kullanıcı oluşturmuş olduğu her 

portföy kaydını ilan bilgilerini de ayarlayarak bu portföy kaydını sistemin kendi web sitesinde 

yayınlayabilir.  

           Aynı zamanda bu alanda oluşturulan bu portföy kaydının sitem açıklaması (bu açıklama sadece 

kullanıcı tarafından görülebiliyor, yani müşteri görmüyor) kullanıcı bu alana portföy ile ilgili notlar 

açıklamalar girebilir. Yan sıra “web sitesinde yayınla, veri merkezi” gibi seçenekler ile bu portföy kaydını 

ilan olarak web sitenizde ( sitemin kendi web sitesinde) yayınlayabilir ve ofisteki diğer bilgisayarlar 

arasında paylaştırabilirsiniz (veri merkezi seçeneği ile). Veri merkezi seçeneği kullanıcının portföy 

kayıtlarını eş zamanlı olarak tüm ofis bilgisayarlarında aynı anda görüp takip etmesine olanak sağlıyor.  

          Konut portföy grubunun portföy kaydı oluşturma işlemleri üzerinden genel portföy kaydı 

oluşturma / güncelleme işlemlerinin yapıldığı panelin genel sekmelerini ele alıp inceledik şimdi bu 

panelin detaylarına inelim 

 

[Görsel-10] - Detaylı işlem butonları 

           Konut portföy kaydı oluşturma ekranında bir portföy kaydının tüm özelliklerini / bilgilerini 

girilebilir olmalı bu yüzden portföy kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği bu paneller her yönüyle bu 

özellikler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. O yüzden ekranın alt kısmında bulunan “Detaylı özellikler, 

resim / görsel ekleme, harita konum / koordinat bilgisi alma gibi butonlar bulunmaktadır. Yanı sıra bu 

butonların hemen hizasında panelden çıkış yapma, panel resmi çekme ve sekmeler arasında ileri-geri 

gezinme butonları da mevcuttur [ŞEKİL-10] görüldüğü gibi. Şimdi bu detaylı özelliklere göz atalım. 
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           Panelin alt kısmında bulunan bu butonlardan  butonuna tıklandığında alt kısımda 

bulunan [Gösel-10] ekran açılır bu ekran üzerinde bir konut portföy kaydı için girilecek olan “iç 

özellikler, dış özellikler ve diğer özellikler bulunmaktadır. 

 

[Görsel-11] – konut portföy grubunun kayıt işlemleri için detaylı özellikler 

           Bu ekran üzerinden kullanıcı sisteme gireceği bir konut portföy kaydının tüm detaylarını 

belirleme fırsatı buluyor. Kullanıcının bu ekran üzerinden portföy kaydına ait seçeceği her özellik web 

sitesinden de ilan detaylarında bu özellikler müşterilere / ziyaretçilere gösterilmiş olunuyor. 

           Kullanıcı portföy kaydının genel bilgilerini , harita / konum bilgisini, ilan bilgilerini ve detaylı 

bilgileri girdikten sonra geriye bu portföy kaydının görsellerinin / resimlerinin ayarlanması kalıyor. Bu 

işlemi de ekranın en alt kısmında bulunan “resim butonuna”  tıklayarak başlatmış oluyoruz. 

Alt kısımda bulunan [Görsel-12] görseli bir portföy kaydının resimlerinin ayarlandığı ekrana aittir. Bu 

ekrana nasıl erişilir hemen üst kısımda anlattık. Şimdi görsel işlemlerin gerçekleştirildiği bu ekran 

hakkında kısa bir bilgi verelerim. 

           GPYSOFT sistemi üzerinden kullanıcının oluşturduğu her portföy kaydının görsel / resim bilgisinin 

/ verilerinin girildiği paneldir. Her portföy kaydı için maksimum 12 adet görsel / resim öğesi 

kaydedilebilmektedir. Bu panelde kullanıcının portföy kaydı için seçtiği her görsel / resim web sitede o 

portföyün ilan detayında görüntülenmektedir. 
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[Görsel-12] – Portföy görsel / resim detay işlemleri ekranı 

           Bu ekranın erişim bilgisini üst kısımda vermiş oldu. Açılan bu ekran üzerinde gerekli görsel / resim 

işlemleri gerçekleştirildikten sonra görsel / resim verilerini kaydet butonuna tıklayıp kayıt altına 

aldıktan sonra sistem kullanıcıyı tekrar portföy oluşturma paneline yönlendirecek ve kullanıcı bu 

sayede oluşturmakta olduğu portföy kaydının geri kalan işlemlerini tamamlayıp işlemi sonlandırabilir. 

 

 

2.2. İşyeri Portföy Kaydı Oluşturma 

 

           İş yeri portföy kayıt işlemlerini incelerken panellerde bulunan işlemlerden bazıları her üç portföy 

grubunda (Konut, İş yeri, Arazi) ortak olduğu için bu ortak alanlar üzerinde durmayacağız. Çünkü üst 

kısımda konut portföy kaydı oluşturma işlemlerini anlatırken bu ortak (harita / konum / koordinat 

işlemleri, ilan işlemleri ve görsel / resim işlemleri) alanlara fazlasıyla ele alıp incelemiştik.  

           Bu başlık altında iş yeri portföy kaydetme işlemlerinde iş yeri portföy grubuna ait olan farklılıklara 

değineceğiz ve bu farklı işlemler hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız.  

           Sistem kullanıcıya ana panelde bulunan portföy oluşturma menü sekmesi üzerinden iş yeri 

grubundan (büro-ofis, depo, benzin istasyonu, atölye, fabrika, otopark, plaza katı, mağaza, dükkan) 

toplamda 9 farklı portföy kaydı oluşturma imkanı sağlar. 
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[Görsel-13]-İş yeri portföy kayıt paneli 

 

           İş yeri portföy kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği [ŞEKİL-13] bu panelde arayüz olarak konut ve 

arazi portföy işlem panelleri ile benzerdir. Fakat konut, iş yeri ve arazi portföy işlem panelleri tasarım 

olarak benzerlik gösterseler de veri girişleri farklıdır yani her üç portföy gurubu içinde sistem 

kullanıcıdan işlem yapacağı portföye uygun bilgi girmesini ister.  

           GPYSOFT üzerinde gerçekleştirilen portföy kayıt işlemleri aşama olarak aynı olduğu için ve bizde 

bu aşamaları konut grubu üzerinden portföy kayıt işlemlerini daha önce incelediğimiz için bu aşamaları 

tekrar anlatmamıza gerek yoktur. Bu başlık altında sadece iş yeri portföy kayıt panelinin diğer paneller 

ile benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. 

 

2.3. Arsa Portföy Kaydı Oluşturma 

 

 

           Sistemde bulunan üç portföy gurubundan sonuncusu olan arazi portföy grubu, her iki (konut, iş 

yeri) gruptan farklı olarak hem arazi (toplu konut, özel kullanım, konut, çiftlik, turizm, sağlık, maden 

ocağı, antrepo, tarla, sanayi, ticari alan, bahçe, bağ, muhtelif, eğitim, arsa) grubundaki portföy 

işlemlerini gerçekleştirir hem de bu gurupta bulunan arsa portföy kayıtlarının parsel sorgulamalarını 

gerçekleştirir. 

            Örneğin kullanıcı sisteme bir arsa portföy kaydı girecekse arsa portföy oluşturma panelinde 

bulunan parsel sorgulama modülünü kullanarak bu arsa kaydının parsel bilgisini de sorgulayabilir, 

kayıt altına alabilir. 
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[Görsel-14] – Arsa Portföy Kayıt Paneli 

            Arazi portföy işlemlerinin gerçekleştirildiği bu panelde tasarım olarak diğer panellere 

benzemektedir. Bu panelin farkı arazi portföy işlemlerinde arazi grubuna özel bilgilerin işlenmesi ve 

parsel sorgulamalarında yine bu panel üzerinden yapılmasıdır.  

            İş yeri portföy işlemlerinde de değinmiştik her üç grubunda (konut, iş yeri, arazi) bazı işlemleri 

(detaylı özellikler, görsel / resimler, harita ve ilan işlemleri) ortaktır. 

 

 

3. MEVCUT PORTFÖYLERDE ARAMA VE LİSTELEME 

 

[Görsel-15] - Ana panel üzerinde bulunan portföy arama, listeleme ve haritalama işlem sekmesi 

 

            Sistemde bulunan ana işlemlerin gerçekleştirildiği menü üzerinde bulunan “portföy listesi” 

sekmesinde daha önce kullanıcının oluşturmuş olduğu mevcut portföy kayıtlarının listelemesi (standart 

ve detaylı listelemeler) sorgulanması ve haritalama işlemleri gerçekleştirilir. Şimdi bu tüm listeleme , 

sorgulama ve haritalama işlemlerini aşama aşama inceleyelim. 
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3.1. Portföy Sorgulama 

Listeleme sekmesinde bulunan ilk işlem paneli olan  “arama panelini” ele alanım. 

 

 

[Görsel-16] - Portföy arama paneli 

 

 

            Sistem üzerinde kullanıcının müşterilerine hızlı ve pratik bir şekilde binlerce portföy kaydı 

arasından müşterinin isteklerine uygun olan portföyleri bulup sunum yapabilmesi için GPYSOFT 

üzerinde bulunan arama / sorgulama paneli bu konuda çok iyi bir çözümdür. 

            Bu panel yardımı ile kullanıcı portföy kayıtları arasında sorgulama yapabilir. Yapılan sorgulama 

sonucu panelin sağ tarafında bulunan sorgulama sonuç listesinde bulunan kayıtların detaylı 

görüntülemesini yapabilmek için seçilen her kayıt üzerine çift tıklamak yeterli oluyor.  

            Listede bulunan bir kaydın üstüne çift tıklandığında aşağıda bulunan [Görsel-17] detaylı kayıt 

görüntüleme paneli açılır ve seçilen bu portföy kaydının tüm detayları otomatik olarak bu açılan panele 

aktarılır. 
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[Görsel-17] - Detaylı portföy kayıt görüntüleme paneli 

 

            Üst kısımda bulunan [Görsel-17] detaylı kayıt görüntüleme ekranı sistem üzerinde bir çok 

listeleme paneline bağlı çalışır. Bu ekran aracılığı ile kullanıcı portföy listesinden seçtiği her kaydın tüm 

detaylarının görüntülemesini yapabilir. Böylece bir portföy kaydının tüm görsel ve metinsel verilerinin 

görüntülemesini detaylı bir şekilde müşterilere sunulması kolaylaşmış olur. 

 

 

3.2. Portföy Listeleme ve Detaylı Görüntüleme 

Listeleme işlemlerinin gerçekleştirildiği  “portföy listesi” panelini ele alalım. 
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[Görsel-18] - Portföy kayıt listeleme paneli 

            Bu panelde bulunan işlemler GPYSOFT üzerinden kullanıcı tarafından sisteme girişi yapılmış 

(konut, iş yeri ve arazi) portföy kayıtlarının standart listelemesi yapılır. Bu listeleme panelinde üst orta 

kısmında (sola dayalı) mevcut portföy kayıtlarının listelemesi yapılır. Panelin üst kısmında bulunan alan 

orta kısımdaki listede seçilen her kaydın standart (sınırlı) bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılır. 

Panelin sağ tarafı ise portföy grubunun seçilmesi ve listeden seçilen kayıtlara ait görsellerin 

görüntülenmesi için tasarlanmıştır.  

            Genel olarak özetleyecek olursak [Görsel-18] görülen panel GPYSOFT (sistem) üzerinde bulunan 

tüm portföy kayıtlarının standart listelemesi yapılır. Bu panel üzerinde bulunan listedeki kayıtlardan 

herhangi bir kayıt üzerine çift tıklandığında arama / sorgulama panelinde göstermiş olduğumuz detaylı 

kayıt görüntüleme ekranı gelir (bakabilirsiniz [Görsel-17] ) ve bu listede üstüne çift tıklanan kaydın tüm 

detayları yine arama / sorgulama panelinde olduğu gibi bu panele aktarılır. 

 

3.3. Detaylı Portföy Kaydı Görüntüleme 

            Bu başlık altında çok fazla açıklama yapmamıza gerek yok çünkü bu panelin ayrıntılarını kayıt 

arama / sorgulama ve listeleme panellerinde ele aldık. Detaylı portföy kayıt görüntüleme paneline ait 

görsel [Görsel-17] inceleyebilirsiniz. 

 

3.4. Harita Entegrasyonu ile Portföy Sorgulama 

            GPYSOFT (gayrimenkul portföy yönetim sistemi) sadece kayıt işlemleri ve listele işlemlerinde 

kullanılan bir sistem değildir. Güçlü bir portföy yönetim ve ilan yönetim sistemidir. Tüm bu özelliklerin 

yanı sıra sistem kullanıcıya müşterilerine güçlü sununum yapma olanağı da tanımaktadır. Sistem 

kullanıcının kaydettiği tüm portföy bilgilerini, parsel sorgulamalarını profesyonelce haritalamaktadır. 

GPYSOFT harita modülleri yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. 
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[Görsel-19] – Portföyleri Google Map ile Görüntüleme 

            Daha öncede ana panel incelemesinde değinmiştik, sistemin ana paneli menülerin kapatılması 

ile tam anlamı ile bir sunum ekranına dönmektedir. Bu panelin projeksiyon veya tv ekranlarına 

yansıtılması ile kullanıcının ofisinde müşteriye elinde bulundurduğu portföylerin sunumunu kolaylıkla 

yapabilmektedir. 

 

[Görsel-20] – Portföyleri Google Map ile Görüntüleme  

            Portföy kayıt işlemlerinde “harita” sekmesinde alınan lokasyon / koordinat bilgileri sistemde 

bulunan diğer tüm haritalarda bu portföy kayıtlarının görüntülenmesini sağlamaktadır. Ana panelde 

bulunan “Portföy listesi” sekmesi üzerinde “genel harita ve sorgulama” ve “portföy haritası” butonları 

ile hem Gpysoft Kullanım Kılavuzu Sayfa | 13 sistemin ana panelinde bulunan haritalara erişim 

sağlanıyor hem de diğer harita modüllerine erişim sağlanıyor. 
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Kullanıcı portföy haritası butonuna tıklandıktan sonra aşağıda bulunan [Görsel-21] görseldeki harita 

ekranına erişmiş oluyor. 

 

[Görsel-21] – Google Map Harita Modülleri 

kullanıcının kaydettiği tüm portföylerin koordinat bilgileri bu haritalar ile görüntülenir. Almış olduğunuz 

bu koordinal lokasyon bilgisi sayesinde web sitenizde bulunan portföy ilanlarınız müşterileriniz 

tarafından detaylı bir şekilde görüntülenmesi sağlanmaktadır. 

3.5. Parsel Sorgulama İşlemleri 

 

[Görsel-22] – Parsel Sorgulama Paneli 

 

         Parsel sorgulama konusuna arazi grubunda portföy kayıt 

işlemlerini incelerken değinmiştik. Şimdi bu konuyu biraz daha 

detaylandıralım. Sistem kullanıcıya arsa portföy kayıtları için 

parsel sorgulama imkanı sağlıyor ama sadece bununla da 

kalmıyor kullanıcı sorguladığı tüm arsa portföy parsel bilgilerini 

harita modüllerini kullanarak bu bilgileri google map ve google 

earth üzerinde görüntüleyebilir.  

 

         Tüm bu sorgulular sürekli tekrarlanmıyor kullanıcının yaptığı 

tüm bu sorgulamalar kayıtlı kalıyor bu sayede net olmadan bile 

eski sorgulamalar tekrar haritalandırılabiliyor. Yandaki [Görsel-

22] görsel üzerinde gösterilmekte olan parsel sorgulama paneline 

ana panelde bulunan “parsel sorgulama” butonu kullanılarak 

erişilmektedir. 
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4. MÜŞTERİ İŞLEMLERİ CRM 

 

[Görsel-23] - Müşteri / crm işlemleri 

            Müşteri / crm işlemleri tüm ticari sistemlerde olmazsa olmaz işlemlerdendir çünkü ticari 

sistemlerde ürün / hizmet müşteri odaklıdır. Bunun içindir ki ticari yazılımlar kullanan tüm işletmeler 

müşteri bilgilerini (iletişim, adres vb.) kayıt altında bulundurmak ister. GPYSOFT üzerinden müşteri 

işlemleri oldukça iyi tasarlanmıştır. Sistem kullanıcının girdiği müşteri bilgilerini inceler , işler ve bu 

bilgileri kullanarak kullanıcıya müşterilerine kesintisiz iletişimde olmayı sağlar. Sistemde bulunan tüm 

müşteri / crm işlemlerine ana panelde bulunan [ŞEKİL-24] “müşteri crm” işlem sekmesi üzerinden 

sağlanır. 

 

4.1. Müşteri Grubu Oluşturma 

 

[Görsel-24] – Müşteri Grupları 

 

 

 

         Müşterileri gruplandırmak için kullanılan 

işlem paneli [Görsel-24] görselinde eklenmiştir.  

      Gruplandırmanın sağladığı en önemli 

avantajlardan biride müşteri mail ve sms 

işlemlerinde müşteri gruplarına göre toplu mail 

ve sms gönderebilmektir.  

 

         Müşteri grupları panelinde yeni grup 

oluşturma, mevcut grupları silme gibi işlemler 

gerçekleştirilir. Gruplar içerisinde kişi ekleme 

veya kişiyi engelleme yapılabilir. 
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4.2. Müşteri Kaydı Oluşturma ve Görüntüleme 

 

            Kullanıcı olarak sistem üzerinde tüm müşteri kayıtlarını tutabilir, düzenleyebilir ve tüm diğer 

panellerde / işlemlerde bu müşteri bilgilerini / kayıtlarını kullanabilirsiniz. Müşteri kayıt işlemleri ve 

listeleme işlemleri aynı panel (müşteri crm) üzerinden gerçekleştirilir. Müşteri / crm işlemleri paneli 

aşağıdaki [Görsel-25] görselinde gösterilmektedir. Şimdi bu panelimizin incelemesini biraz daha 

detaylandıralım. 

 

 

[Görsel-25] - Müşteri / CRM işlem paneli 

 

            Müşteri işlem panelinde; panelin sağ tarafı kullanıcı tarafından müşteri bilgilerinin girişi için 

tasarlanmış bir alan bulunmakta. Panelin üst kısmında bulunan (alfabetik) alan alfabetik olarak müşteri 

kaydı sorgulamak içindir. Orta kısımda mevcut müşteri kayıtları listelenmektedir.  

 

            Mevcut müşteri listesinden seçilen müşteri kayıtların silme ve düzenleme / güncelleme işlemleri 

yapılır. Bu panelde kullanıcı isterse müşteri kayıtlarını ofisteki diğer tüm bilgisayarlar arasında 

paylaştırabilir. 

 

4.3. Müşteri Talep Oluşturma 

            Bir ticari sistem sadece işletme bazlı değil aynı zamanda o işletmenin müşterileri içinde çözüm 

odaklı olmalıdır. İşte tam da bu konuda GPYSOFT sisteminde kullanıcı mevcut müşterinin istekleri 

doğrultusunda müşteri talepleri oluşturabilir. 
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[Görsel-26] - Müşteri talep oluşturma paneli 

            Bu panel [Görsel-27] üzerinden yeni müşteri talepleri oluşturulur ve oluşturulan bu taleplere 

uygun portföyler sistemden sorgulanıp eşleştirilir bu sayede sistemde bulunan portföy kayıtları çok hızlı 

bir şekilde değerlendirilmiş olunur 

 

4.4. Talep Listeleme ve Arama 

 

[Görsel-27] - Müşteri talep listesi 

 

            Sistemde oluşturulan müşteri taleplerinin sorgulama ve listeleme işlemleri gerçekleştirilir. Bu 

panelde ki sorgulama mantığı portföy kayıt sorgulama işlemleriyle aynıdır. Bu şekilde portföy ve 

müşteri taleplerini eşleştirmek çok daha kolay oluyor. 
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5. SMS ve MAİL İŞLEMLERİ 

 
5.1. Sms ve Mail Gönderme 

 

[Görsel-28] - Sms ve Mail işlemleri erişimleri 

            GPYSOFT (gayrimenkul portföy yönetim sistemi)’nin kullanıcıya sunduğu en büyük özellik / 

avantajlardan bir tanesi de kullanıcı ve müşteri (işletme ve müşteri) arasındaki haberleşme ve iletişimi 

sistem olarak ta çözmüş olmasıdır. [Görsel-28] görselinde gösterildiği gibi sms ve mail işlemlerine ana 

menü üzerinde bulunan “SMS / MAİL” sekmesinden erişim sağlanmaktadır. 

 

[Görsel-29] - SMS gönderme paneli 

            Kullanıcı müşterilerine sms gönderdiğinde kullanacağı [Görsel-30] görselinde gösterilen sms 

gönderme paneli. Bu panelde müşteri alıcı listesine kaç adat telefon numarası eklerse sistem de o 

sayıda kişilere sms gönderilmiş olur (toplu sms). 
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[Görsel-30] - Mail gönderme işlemleri 

 

 

            Bu sistemde sadece sms değil aynı zamanda mail işlemleri de aktif olarak kullanılabilmektedir. 

Mail işlemlerinin özellik yönünden sms ten tek farkı kullanıcı müşterilerine tüm portföy detaylarını 

görselleri de dahil olmak üzere tüm detayları mail yoluyla iletebilmektedir. [Görsel-30] görselinde mail 

gönderme paneli gösterilmiştir. Bu panelde tasarım olarak sms gönderme paneline benzerdir. 

 

 

 

 

 

 

 



Gpysoft Kullanım Kılavuzu                                                                                                                     Sayfa | 24  
 

5.2. Gönderilen Öğelerin Görüntülenmesi 

 

[Görsel-31] 

 

            Sms ve mail gönderme panelleri / işlemleri kullanılarak sistem üzerinden kullanıcının 

müşterilerine göndermiş olduğu tüm sms ve mail kayıtları silinmiyor bununla birlikte kayıt altında 

tutuluyor.  

            Kullanıcı tüm bu geçmişe dönük sistem üzerinden gönderilmiş olan sms ve mail kayıtlarına 

erişimi ve görüntülemeyi [Görsel-31] görselinde gösterilen panel üzerinden gerçekleştirebiliyor. 

Görselde yer alan panel sms listeleme panelidir.  

            Gönderilmiş mail kayıtlarını listeleme paneli de bu panel ile hem işlev hem de görsel olarak bire 

bir aynıdır. Bu yüzden onu da tekrar ele alıp incelemeye gerek yoktur. Kısaca sms ve mail gönderme ve 

görüntüleme / listeleme işlemleri bu anlattıklarımız ile sınırlıdır. 
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6. SÖZLEŞME OLUŞTURULMASI VE YAZDIRILMASI 

 

 

[Görsel-32] - Sözleşme işlemleri erişim 

 

            Kullanıcı sistemin ana panelinde bulunan işlem menüsü üzerinden sözleşmeler sekmesinden kira 

ve satış sözleşme işlemlerini başlatarak istediği portföy kayıtları için sözleşme kaydı oluşturabilir, 

doküman olarak yazdırabilir ve müşteriye sunabilir. 

 

6.1. Satış ve Kira Sözleşmesi 
 

 

[Görsel-33] - Sözleşme oluşturma paneli 

 

            Sistemde satış ve kira sözleşmesi oluşturma için tek bir panel kullanılır. Bu panel üzerinden 

[ŞEKİL-34] görselinde de gösterildiği gibi konut, iş yeri ve arsa(arazi) grubunda seçilen portföy kayıtları 

için satış veya kira sözleşmesi hazırlanır. 

 

             Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra yazdır butonuna tıklanır ve hazırlanan sözleşmenin ön 

izlemesi gerçekleştirilir daha sonra da yazdırma işlemi başlatılır. 
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7. İŞ TAKİBİ ve SÜREÇ YÖNETİMİ 

 

[Görsel-34] - İş takibi işlemleri İş takibi işlemleri 

             Sistem üzerinde ekstra işlemler grubuna girmektedir çok fazla detaylı işlemleri bulmamakla 

birlikte kullanıcının iş takibini kolaylaştırmak için küçük çözümler içermektedir. 

 

7.1. Ajanda ve Döviz Kur İşlemleri 

 

[Görsel-35] – AJANDA 

             Ajanda kullanıcının geçmiş veya ileri tarihli notlarını, açıklamalarını veya yapacaklarının yazılı 

kayıt olarak işlendiği tutulduğu ve belli aralıklarla / tarihlerde kullanıcıya bu veriler (notlar) hakkında 

uyarıda bulunan sistem eklentisi / modülüdür. 

 

[Görsel-36] - Anlık güncel döviz kurlarının bilgisini görüntüler 
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8. WEB SİTE ve İLAN İŞLEMLERİ 

 

[Görsel-37] - Web site işlemleri 

             GPYSOFT (gayrimenkul portföy yönetim sistemi)’u n sadece bir masaüstü portföy yönetim 

sistemi olmadığını aynı zamanda profesyonel bir web ilan yönetim sistemi olduğunu daha önce dile 

getirdik. Bu tanımı biraz daha detaylandırmakta fayda var. GPYSOFT kullanıcının sistemi kullanarak 

oluşturduğu verilerini işlediği tüm portföy kayıtlarını aynı anda web sitesinde ilan olarak 

yayınlanabilmektedir. Tüm bu işlemlere ana panelde bulunan işlem menüsü üzerindeki web site 

sekmesinden erişim sağlanır. 

 

[Görsel-38]-Portföy web ilan bilgilerinin girildiği alan 

             Portföy kayıt işlemlerinde [Görsel-38] gösterildiği gibi oluşturulan bir portföy kaydının aynı 

zamanda web ilan bilgilerinin de girildiğini göstermiştik. GPYSOFT alanında en iyi web işlemlerini 

kullanan bir masaüstü portföy / web ilan yönetim sistemidir. Sitemin ilanlarını yayınladığı web sitesi 

her kullanıcıya özel bir web içerik yönetim sistemi olup standart bir arayüze sahip değildir. GPYSOFT 

masaüstünde iddialı olduğu kadar web yönüyle de çok iddialı bir yapıya sahiptir. 

             Bunun içindir ki sitem ile birlikte gelen sistemin web sitesi her kullanıcı için kullanıcının 

tamamen zevk ve istekleri doğrultusunda 1 (bir) iş günü süresi ile yeniden tasarlanıp kurulum 

yapılmaktadır. Şimdi GPYSOFT üzerinden kullanıcı tarafından oluşturulan portföy kayıtları nasıl web 

sitesine gönderilir, ofis bilgisayarlarında bir portföy kaydı nasıl paylaşıma verilir web sitesinde ilan 

ekleme, silme ve güncelleme işlemleri nasıl gerçekleştirilir bunları ele alıp inceleyelim. 
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8.1. Sunucu ve Sistem Ayarları 

             Sistemin web site işlemlerini hatsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için veri kaybı yaşamamak 

için bu işlemleri gerçekleştirmeden kullanıcının kendi web sunucu bilgilerini sisteme uygun bir şekilde 

ayarlanması gerekiyor. 

 

  [Görsel-39] – Sunucu ve Sistem Ayarları 

             Kullanıcının kendi web site sunucu ayarlamalarının kolay ve pratik bir şekilde ayarlayabileceği 

bir panel [Görsel-39] görselinde de gösterildiği gibi sistem üzerinde mevcut. Bu panel üzerinde gerekli 

bilgilerin hatasız bir şekilde girilmesinden sonra sistem web ilan yönetim işlemleri için hazır demektir.  

8.2. İlan Yönetimi 

 

[Gösel-40] - İlan yönetim işlemleri – Seç ve Yayınla 

             Kullanıcının sisteme girişini yaptığı her portföy kaydı saniyeler içinde ilan olarak hazırlanıp web 

sitesinde bir emlak portföy ilanı olarak yerini alabilir. Bunun için kullanılan ana işlem paneli [ŞEKİL-41] 

görselinde gösterilen ilan yönetim panelidir. Bu panel aracılığı ile hem portföy kayıtları (konut, işyeri, 

arazi) hem de müşteri kayıtları veri merkezine gönderilerek ofisteki bilgisayarlara aktarılır yine bu panel 

aracılığı ile tüm portföy kayıtları (konut, iş yeri ve arsa) ilan olarak web sitesinde yayınlanır, silinir ve 

güncellenir. 
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[Gösel-41] – İlan Sitesinden Bir Kare 

 

[Gösel-42] – İlan Sitesinden Bir Kare 

 

             Sistemde kayıtlı bir portföyün ilan olarak web sitenizde yayınlanması için sizin sadece sistem 

üzerinden ilan yönetim modülünü açıp yayınlanmamış ilanlar listesinden bir portföy kaydını seçip ilan 

olarak yayınla işlem butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bir portföy kaydının ilan olarak web sitenizde 

yer alması sadece birkaç saniye alacaktır. 

             Bir portföy kaydı oluşturulurken girilen tüm bilgiler ve seçilen tüm seçenekler istenildiği an web 

sitesinde ilan olarak yayınlanabilir. Tabi ki kullanıcı tüm portföy kayıtlarını ilan olarak yayınlamak 

istemeyebilir bu tamamen kullanıcının isteğine kalmış bir işlemdir. 
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8.3. Acente Yönetimi 

             Sistemi kullanan işletmenin acenteleri olabilir ve bu işletme acente kayıtlarını web sitesinde 

görüntülemek isteyebilir bunun için GPYSOFT’a bu işlemde web site işlem grubuna dahildir. [ŞEKİL38] 

görselinde gösterilen panel üzerinden tüm acente bilgileri girilir ve yine bu panel üzerinden bu acente 

kayıtları (metinsel ve görsel bilgiler) sistemin web sitesine gönderilir. 

 

 

[Görsel-43] - Acente işlemleri 
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[Görsel-44] – Sistemden Web Sitesine Gönderilen Acente Bilgileri 

 

8.4. Blog Yönetimi 

             GPYSOFT Masaüstünden yönetmiş olduğu kendi sistemine özel web sitesine sadece portföy 

kayıtlarını ilan olarak yayınlamıyor aynı zamanda size hiçbir web admin paneline ihtiyaç duymadan 

masaüstünden kedi sisteminizden web siteniz için blog içeriği oluşturabilir aşağıda gösterilen 

görselde olduğu gibi web sitenizden blog içeriği yayınlayabilirsiniz. Bu yayınladığınız blog içeriklerini 

istediğiniz zaman yine masaüstünden GPYSOFT Sistemi üzerinden güncelleyebilir , web sitenizden 

yayından kaldırabilir veya tamamen o içeriği sistemden silebilirsiniz. 

 

[Görsel-45] – Masaüstünden yönetilen web blog modülü 
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[Görsel-46] – Masaüstünden yönetilen web blog modülü 

 

 

 

 

 

9. SİSTEM YÖNETİMİ 

 

 

[Görsel-47] - Sistem yönetim araçları 

 

 

             Sistem yönetim araçlarının erişimi ana panelde bulunan işlem menüsü üzerindeki “yönetim” 

sekmesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu alanda “sistem yedekleme işlemleri, geliştirici seçenekler, 

kullanıcı hesap işlemleri ve sistem ayarları gibi seçenekler bulunur. 
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9.1. Yedek Alma İşlemleri 

 

[Görsel-48] - Veri yedekleme işlemleri 

 

             Elektronik cihazların zarar görmesi, donanımsal ve yazılımsal sorunlar sonucunda veri kaybının 

yaşanmaması için verilerin sürekli güvenli yedeklerinin alınması ve verilerin korunması gerekmektedir. 

Bu işlemi GPYSOFT üzerinden yönetim işlemlerinden olan “yedekleme” [Görsel-48] paneli üzerinden 

gerçekleştirilir. Yeni sistem yedekleri alınabilir veya eski sistem yedekleri geri yüklenebilir. 
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9.2. Kullanıcı Hesapları 

 

 

[Görsel-49]-Kullanıcı hesapları  

 

             Yönetici hesap tarafından tanımlanan her kullanıcı hesapları farklı yetkilere sahip olabilir. 

Personel yetkiler ve ya diğer kullanıcı grupları yönetici / kullanıcı tarafından yetkileri yeniden 

ayarlanabilir. Sistem üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler hangi kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş 

görülmektedir bu da bir ofiste / işletmede hangi çalışanın / sistem kullanıcısının hangi işlemleri 

gerçekleştirdiğini gösterir ki bu çok iyi bir özelliktir. 

 

 

 

 

 


