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“Her şey için dijital” 

mottosuyla çalışan Diciwall 
Anonim Şirketi, dijital iletişim 
ve bilişim sektöründe; yeni 
nesil yazılımlar, yenilikçi 
çözümler, talebe özel 
uygulamalar geliştirmekte, 
farklı sistemler arasında 
entegrasyon kuran ürünler 
üretmektedir. Dicimemory 
bir Diciwall ürünüdür. 
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DICIMEMORY
Sürükle bırak, 
çağır gelsin

Fotoğraf, video ve dokümanlarınız için
“sürükle bırak” kolaylığında akıllı depolama, 
“Internet araması” kolaylığında mekândan bağımsız 
erişim, “e-transfer” zenginliğinde güvenli paylaşım 
imkânı sunan bir belge yönetim sistemidir. 
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DESTEKLENEN 
UZANTILAR
Nuh’un
gemisi

Dicimemory bütün dosya türlerini kullanıma 
hazır depolayabilmekte, dosyalara erişimi 
hızlandırmaktadır. Her dosya türü için programın 
bütün fonksiyonları kullanılabilmekte; yükleme, 
indirme, gönderme işlemleri yapılabilmektedir. 
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ÖN İZLEME
Bi bak
bakalım

Sistem içinde önizleme de yapılabilen dosya uzantıları:
Fotoğraf:  jpg, jpeg, png, gif
Video: mp4, avi, mov, mkv, qt
Doküman: doc, docx, dot, dotx, docm, dotm, zip, rar, tar, 
gz,xls,xlsx,xlt,xla,xltx,xlsm,xltm,xlam,xlsb, ppt, pot, pps, ppa, 
pptx, ppsx, ppam, potm, ppsm, odp, ods, odt, psd, ai, eps, 
svg, pdf
Ses: mp3,wav,aif,aifc,aiff,wma,wmv,asf,mpga
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NE SAĞLAR
Diri bir hafızadan
çok daha fazla

Yapay zekâyla akıllı tasnif, gelişmiş aramayla hızlı 
erişim ve transfer imkânı sağlar. Dosyalarınıza 
ulaşmak için harcanan zaman, insan gücü, 
ekipman ve diğer giderleri minimuma indirir ve 
internetin olduğu her yerden dosyalarınıza ulaştırır. 

1. Düzenli ve akıllı tasnif
2. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden   
 dokümanlarınıza erişim
3. İş gücü, zaman ve ekonomik tasarruf
4. Güvenli transfer
5. Hafızayı kurumsallaştırma
6. Yeniliklere dinamik uyum



06

BARINDIRMA
Yerli
yerinde

Dicimemory %100 Türkiye menşeli yerli bir üründür. 
Büyük ölçekli datayı barındırma ve yönetme hizmeti verir. 
Kendi sunucularında, kullanıcının sunucusunda ya da her 
ikisini birlikte kullanarak çalışma imkânını ülke sınırlarında 
sunar. 
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ARA BUL
Bulanlar
kaydedenlerdir

Dicimemory bir arama motoru sadeliğindedir. 
Kullanımı kolaydır. Dosyaları sürükleyip bırakmak, 
dilediğince etiketlemek etkin kullanım için yeterlidir. 
Kullanıcı arayüzü; son yüklenenler, fotoğraflar, 
videolar, en çok beğenilenler gibi temel kategorilere 
arama yapmadan ulaşma imkânı verir.
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DETAYLI ARAMA
Ayrıntıda
bulurum seni

Dicimemory, ana arama ekranında etiket bazlı arama 
imkânı sunmaktadır. Kategorilerin tamamında ya da 
sadece seçilen kategoride arama yapılabilmektedir. 
Gelişmiş Arama özelliğiyle; içerik, uzantılar, makineler, 
renkler, çözünürlük, tarih aralığı başlıklarında 
özelleştirilmiş tercihlerle arama yapılabilmektedir. 
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YÜKSEK HIZ
Koşa
koşa gel

Dicimemory algoritması ve data barındırma 
sistematiği yüksek yükleme ve indirme hızı esas 
alınarak geliştirilmiştir. Aynı anda 500 dosyayı 
yüklemek, indirmek ve güvenli linkle üye olan ya da 
olmayanlara göndermek mümkündür. Yükleme 
sırası ve sonrasında etiketler kolayca düzenlenir. 
Etiket bulutu üzerinden arama yapmaksızın ilgili 
datalara hızlıca ulaşılır. 
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KİMLER 
KULLANABİLİR
Bir gün herkes
diyeceğiz

Dicimemory kamu kurumları ve büyük özel sektör 
kuruluşları başta olmak üzere dijital dosya üretim ve 
tüketimi yoğun olan müşteriler tarafından kullanılabilir. 
Yazılımın bireysel versiyonunun; Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmaları devam etmektedir. 



11

MÜLKİ HAKLAR
Sezar’ın hakkı
Sezar’a

Dicimemory üzerinde depolanan ve yönetilen 
bütün verilerin tüm mülki hak ve sorumlulukları 
mutlak olarak müşteriye aittir. Akıllı depolanmış her 
verinin içeriği tamamıyla kullanıcıya özeldir. İzinsiz 
erişilmezdir. Müşteri istediğini muhafaza eder, 
istediğini istediği zaman kesin olarak siler. 
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KULLANICILAR
Teknik direktör
sizsiniz

Dicimemory 10 kullanıcıdan başlayarak çok sayıda 
kullanıcının dahil edilebildiği bir ortak çalışma 
platformudur. Kullanıcılar yönetici tarafından 
yetkilendirilir. Ortak çalışma için gereken akıllı arşiv, 
yetkilendirilmiş kişiler tarafından ortak kullanılır. Sistem, 
gerçek zamanlı veri kullanımı ve çoklu kullanım imkânını 
beraber sunmaktadır. 
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DOSYA PAYLAŞIMI
Gülün altında
verilen sır

Dicimemory aracılığıyla oluşturulmuş akıllı arşiv 
üzerindeki fotoğraf, video ve dokümanlar; tek tek 
ya da toplu olarak üye olmayanlarla güvenli link 
üzerinden paylaşılabilir. Aynı şekilde üye olmayan 
kişilere gönderilen güvenli link üzerinden sisteme 
dosya transferi yapılabilir.
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ORİJİNAL VERİ
Aslı gibi
değil aslı

Dicimemory akıllı arşiv ve dijital depo yönetimi yazılımıyla 
veriler format değişikliği ya da veri kaybı yaşanmadan 
tutulur. Böylece büyük hacimli veriler; fotoğraf, video 
ve dokümanlar herhangi bir kayıp olmaksızın orijinal 
özellikleri ile atıl veri olmaktan çıkartılıp, gerçek zamanlı 
erişilebilir orijinalleriyle korunurlar.  
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VERİ SETİ 
ETİKETLERİ
Ağaç kökleriyle
ağaç

Dicimemory; fotoğraf, video ve dokümanların 
datasında işlenmiş olarak bulunan etiket bilgilerini 
arama fonksiyonuyla buluşturur. Bir fotoğrafın 
çekildiği makine, çekildiği lokasyon, çekim 
ölçüleri vb. veriler otomatik olarak kayda alınır. 
Dokümanların oluşturulma tarihleri, yüklenme 
tarihleri, doküman uzantıları da fonksiyonel olarak 
kullanılan etiketlere dönüştürülür. 
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ÖZEL ETİKETLER
Ne
dersen o

Dicimemory, sisteme yüklenen dosyaları; yükleme 
sırasında ve yükleme sonrasında tek tek ve toplu olarak 
etiketleme imkânı sunar. Tercih edilen etiketler kullanım 
sırasında değiştirilebilir, etiketlere ekleme ya da çıkartma 
yapılabilir. Özel etiketler listesine ana sayfada bulunan 
butondan hızlıca ulaşılabilir.
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RENK KODU
Zekâ yapay
renk gerçek

Dicimemory, fotoğraf uzantıları için yapay zekâ 
kullanarak özel bir renk kodu üretir. Bu renk koduna 
ilgili görsel hakkındaki bilgi kutusunda yer verir. 
Özgün renk kodu kullanılarak tekrar eden kayıtlara 
ulaşılabilir, benzer görseller listelenebilir.
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LİSTELEME
Dosya bey
tevellüt kaç?

Dicimemory, sisteme yüklenen dosyalar için oluşturulma 
tarihi, yüklenme tarihi, kategorisi ana başlıklarıyla 
otomatik listeleme yapar. Aramalar, sisteme yüklenmiş 
dokümanların tümünde yapılabileceği gibi ilgili ana başlık 
altında da yapılabilir. Arama sonuçları, arama kavramı 
esas alınarak oluşturulma tarihine göre listelenir.
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DİJİTAL ALAN 
TASARRUFU
Biz tutumlu
çocuklarız

Dicimemory’le veriler ayıklanarak sunucuya 
kaydedilir. Sistemin sunduğu imkânlarla tekrarlar 
silinebilir.  Dosyalar birden fazla ortamda değil, tek 
ortamda depolanır. Farklı kullanıcılar aynı dokümanı 
birden fazla kayıt etmeyecekleri için depolama 
ihtiyacı azalır.  Yazılım, bütün fonksiyonlarının 
yanında; bellek, zaman, mekân ve finansal tasarruf 
sunar. 
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ÇEVRECİ
Bazı yetenekler
doğuştan gelir

Dicimemory ile herhangi bir çıktı almadan bütün 
dokümanlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz, internet 
erişiminin olduğu her yerde dokümanlarınız üzerinde ön 
izleme yapabilirsiniz; güvenle paylaşabilir, sunumlarınızı 
gerçekleştirebilirsiniz. Çıktı alma ihtiyacını ortadan 
kaldırdığından tasarrufun yanında çevreyi de korursunuz. 
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GELİŞTİRME
Hayat bir 
arayış

Dicimemory, canlı bir sistem olarak sürekli 
geliştirilmektedir. Müşteriler, versiyon yılı içindeki 
geliştirmelerden ücretsiz faydalanabilmektedir. 
Hâlihazırda geliştirmesi devam eden fonsiyonlar 
şunlardır; yüz tanıma, yüz bulma, makina 
öğrenmesi, bağlantısız kullanma ve blokchain 
altyapısı.
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7/24 DESTEK
Gerektiğinde
buyurun

Dicimemory kullanıcı dostudur. Hızlı yükleme, kolay 
bulma ve güvenli barındırma hizmetini birlikte sunar. Data 
teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak ürün sürekli 
iyileştirilir, yenilenir. 7/24 müşteriye destek hizmeti sunar. 
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KISACA YÜKLEME

Sürükle Bırak

Toplu Yükleme

Duraklat, Devam Et

Bilgisayarlarınızdaki dosyaları doğrudan sürükleyerek 
sisteme yükleyebilirsiniz.

500 adede kadar dosyalarınızı toplu şekilde tek seferde 
yükleyebilirsiniz.

Yükleme işlemlerinizi duraklatabilir, dilediğiniz zaman 
kaldığınız yerden yüklemeye devam edebilirsiniz.
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Yükleme Sırasında Düzenleme

Veri Kaybı Olmadan Yükleme

Uzaktan Yükleme

Veri Gönder-Al

Dosyalarınızı yüklerken üzerlerinde etiketleme 
yapabilirsiniz.

Yüksek boyutlu olanlar dâhil, tüm dosyalarınızı orijinal 
kalite ve boyutta yükleyebilirsiniz.

Hibrit depolama imkânlarından faydalanarak dosyalarınızı 
dilediğiniz her yerden sisteme yükleyebilirsiniz.

Oluşturacağınız güvenli indirme/yükleme linkiyle kullanıcı 
olmayanlar da indirme ve yükleme yapabilir. 
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KISACA ETİKETLEME
Akıllı Etiketleme

Özel Etiketleme

Toplu Etiketleme

Etiket Bulutu

Dosyalarınızın özellikleri yapay zekâyla etiket olarak 
fonksiyonlandırılır.

Dilediğiniz etiketlerle dosyalarınızı özelleştirebilir, 
istediğiniz zaman etiketlerinizi düzenleyebilirsiniz. 

Hem yükleme sırasında hem de sonrasında toplu 
etiketleme yapabilirsiniz.

Kullandığınız tüm etiketlere tek ekrandan ulaşabilir, 
dilerseniz aramanızı buradan yapabilirsiniz. 
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KISACA ARAMA

Başlıkta Arama

Etikette Arama

Dosya Türünde Arama

Mobil Cihaza Göre Arama

Oluşturma Tarihinde Arama

Dosyalarınızın isimleri üzerinden arama 
yapabilirsiniz.

Yükleme sırasında ya da sonrasında belirlediğiniz 
etiketlerde arama yapabilirsiniz.

Dosyalarınızın uzantılarını kullanarak arama 
gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarınızı çektiğiniz cihazın modelini 
kullanarak arama yapabilirsiniz.

Dosyalarınızın oluşturma tarihini kullanarak arama 
yapabilirsiniz.
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Tarih Aralığında Arama

Yüklenme Tarihinde Arama

Lokasyonda Arama

Çözünürlükte Arama

Kategorilerde Arama

Scroll Araması

Belirlediğiniz iki tarih arasında arama 
yapabilirsiniz.

Dosyalarınızın yükleme tarihini kullanarak arama 
yapabilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarınızın çekildiği lokasyonu kullanarak 
arama yapabilirsiniz.

Dosyalarınızın çözünürlük değerlerini kullanarak arama 
yapabilirsiniz.

Fotoğraf, video ve doküman kategorilerinin içinde arama 
yapabilirsiniz.

Ana sayfadaki scroll özelliğini kullanarak arama 
yapabilirsiniz.
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ÖZELLEŞTİRME

Düzenleme

Favoriler

Ana Sayfa

Dosyalarınızla ilgili başlık ve etiket düzenlemesini 
dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Yüklenen içerikleri beğenebilir, favoriler sekmesinde 
görüntüleyebilirsiniz.

Ana sayfada konumlanmış sekmeleri önceliklerinize göre 
düzenleyebilirsiniz.
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KISACA TRANSFER

Dosya Gönderme

Güvenli link

Dosya Alma

Yükleme

Seçtiğiniz dosyalar için gönderme linki oluşturarak üye 
olmayanlara gönderebilirsiniz.

Üye olmayanlar için oluşturacağınız linklerle; güvenli indirme 
ve tanımlanmış sınırlarda yükleme imkânı oluşturabilirsiniz. 

Üye olmayanların sisteme dosya göndermesi için güvenli 
yükleme linki gönderebilirsiniz.

Güvenli yükleme linkiyle transfer edilen verileri sisteme 
işletebilirsiniz. 
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SİSTEM 
GEREKLİLİKLERİ
Herkesin bir yoğurt
yiyişi var

Dicimemory; 
• Web tabanlı ve bütüncül olarak Diciwall serverlarında, 
• Depolama müşteri, sistem Diciwall serverlarında, 
• Hem sistem hem data müşteri serverlarında 
çalışabilmektedir. 

Hem sistemin hem datanın müşteri serverlarında 
barındırılması durumunda Linux işletim sisteminin 
bileşenleriyle birlikte ilgili serverda kurulu olması 
gerekmektedir.
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NASIL
ALABİLİRİM
Çok teşekkür
ederiz

dicimemory.com 
adresi üzerinden teklif talebi oluşturmanız yeterli. 
Geri kalan bütün süreci müşteri temsilcilerimiz takip 
edeceklerdir. 
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