
 

  

 

 

Timecure Ultimate Web PDKS Yazılımı 

 

 

Üstün özellikli yeni nesil PDKS yazılımı 
 

Timecure Ultimate; modern arayüzlü ve yeni nesil web tabanlı PDKS yazılımı. Piyasadaki 

tüm PDKS yazılımlarından üstün özelliklere sahip Timecure Ultimate personel takip 

yazılımı; kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacak yepyeni teknolojiler ile donatıldı. 

Hızlı, güvenli, kullanımı kolay, detaylı ve her konuda esnek yapıya sahip. 
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Gelişmiş Özellikler 

 Gelişmiş Personel Takip Sistemi 

 Hızlı, Ayrıntılı Raporlar ve İstatistikler 

 Anlık Canlı İzleme 

 Güvenli API Altyapısı 

 Cloud Depolama Seçeneği 

 Mobil Uyumlu ve Kullanıcı Dostu Arayüz 

 Özelleştirilebilir Dil ve Tema Seçenekleri 

 Modüler Yapı ve Tek Ekrandan Kontrol 

 Gelişmiş Kullanıcı Yetki Kontrolü 

 Entegrasyon Desteği 

 

Tek Ekrandan Kullanılabilir Modüller 

 Puantaj Modülü 

 Yemekhane Takip Modülü 

 Ödeme & Bakiye Takip Modülü 

 Üye Takip Modülü 

 Yurt & Öğrenci Takip Modülü 

 Bekçi Tur Kontrol Modülü 

 Ziyaretçi Takip Modülü 

 Otomatik Mail & SMS Modülü 

 Plaka Tanıma Modülü 

 Yıllık İzin Takip Modülü 

 QR Geçiş Sistemi Modülü 

 Site Takip Modülü 

 Shift (Vardiya) Yönetim Modülü 

 HES Kodu Kontrol Modülü
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Neleri Destekler? 

 

Bağımsız platform desteği 

Timecure Ultimate PDKS yazılımını rakiplerinden ayıran en büyük avantajı bağımsız platformlarda 

çalışabilmesi. Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışan 

Timecure Ultimate; özellikle kamu kuruluşlarında mevcut Linux altyapısına sahip yerli işletim 

sistemi olan Pardus işletim sistemi ile de tam uyumlu olarak çalışabilir. 

API altyapısı ve esnek veritabanı seçeneği 

API altyapısı ile çalışan Timecure Ultimate, üstün güvenlikli ve esnek yapıya sahip bir yazılım. Aynı 

zamanda 3.parti geliştirmeler için entegrasyon desteği bulunur. Özel şifreleme ve token özelliği ile 

daima güvenli yapı sunar. PostgreSQL, MSSQL, MySQL vb. ilişkisel tüm veritabanı çeşitleri ile tam 

uyumlu çalışabilir. 

Kontrol paneli ve detaylı istatistikler 

Timecure Ultimate PDKS yazılımına giriş yapıldığında her kullanıcıyı kontrol paneli karşılar. Bu 

ekranda şirkete ait istatistik verileri yer alır. İstatistiklere tıklayarak hızlı rapor alınabilir. 

Gelmeyen kişi sayısı, iş başı yapan kişi sayısı, toplam aktif kişi sayısı, anlık içerideki kişi sayısı, anlık 

dışarıdaki kişi sayısı, izinli personel sayısı, içerideki ziyaretçi sayısı, onay bekleyen izin talepleri, 

yaklaşan doğum günleri, terminallerin bağlantı durumları vb. bir çok istatistik bilgileri mevcuttur. 

Sınırsız, güvenli, hızlı ve esnek yapı 

Kişi gruplarından tutun, filtreleme seçenekleri, departman alt kırılımları ve vardiya çalışma 

planlarına kadar her konuda sınırsız yapıya sahip Timecure Ultimate; hızlı ve esnek altyapısıyla da 

tüm sınırları size bırakır ve işletmenize tam uyum sağlar. Esnek çalışma planları ile personellerinizin 

giriş çıkış hareketlerinden planını otomatik olarak tespit edebilir, puantajını otomatik olarak 

hesaplar. Size sadece raporlara bakmak kalır. 

Ayrıntılı raporlar ve dışa aktarım 

Detaylı filtreleme seçenekleri ile dilediğiniz personelleri seçerek kolayca filtreleme yapma imkanı 

sağlayan Timecure Ultimate ile ayrıntılı raporlarınızı hızlıca görüntüleyin ve tek tıkla PDF, Excel 

formatlarında dışa aktarın veya yazdırın. 
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Otomatik mail ile rapor alma 

Timecure Ultimate sisteminize öyle kolay adapte olur ki; ayarladığınız departmanların raporları size 

istediğiniz zamanda otomatik olarak ulaşır. Bu ayarları dilediğiniz an değiştirebilir, raporun 

gelmesini istediğiniz saat dilimini kolayca ayarlayabilirsiniz. 

Bir çok marka ile uyumluluk 

Personellerinizin giriş çıkış hareketlerini; ZKTeco, Mavisoft, Virdi, HikVision, Dahua vb. bir çok 

markanın geçiş kontrol panelleri, kart okuyucuları, parmak izi okuyucuları ve yüz tanıma cihazları ile 

kayıt altına alarak raporlayabilirsiniz. Piyasadaki bir çok marka ile uyumlu olan Timecure, şimdi çok 

daha güçlü! 

Özelleştirilebilir dil ve tema Seçenekleri 

Timecure Ultimate, özel ve esnek altyapısı ile birden fazla dil ve temayı destekler. Kullanıcılar 

kullanmak istedikleri dili ve temayı seçebilir ve diledikleri an bu ayarı kolayca değiştirebilir. Şu an 

Türkçe ve İngilizce dilleri mevcut. Özel tercümanlar ile en doğru dil çevirilerini sisteme eklemeye 

devam ediyoruz. 

Anlık canlı izleme ve bildirimler 

Personellerinizi yetkilendirerek anlık izleyebileceği noktaları seçmenize olanak tanıyan Timecure  

Ultimate; canlı geçişleri gerçek zamanlı olarak ekrana gösterir. Geçiş yapan kişinin sicil numarası, 

adı soyadı, fotoğrafı, geçiş yaptığı terminal bilgisi, departman ve ünvan gibi bilgileri burada 

görüntülenir. Geçiş yapılan terminal giriş cihazı ise yeşil, çıkış cihazı ise kırmızı rengi ile ayırt 

edilebilecek şekilde satırı boyar. Aynı zamanda okutulan yetkisiz veya tanımsız kartlar için de uyarı 

verir. 

İsteğe bağlı olarak yemekhane cihazları için kişinin kalan bakiyesini veya kontör miktarını da bu 

ekranda okutma esnasında bildirim olarak gösterebilir. 

Yemekhane geçiş takibi ve özel ücret raporları 

Yemekhane takip yazılımı Timecure Ultimate yapısının içinde yer alır. Kontör tipi, hak tipi ve ücret 

tipi olmak üzere 3 adet kullanım seçeneği mevcuttur. Kişilere yemek bakiyesi veya kontör 

yükleyerek geçiş kontrolü yapabilir veya günlük yemek hakkı tanımlayarak yemekhane geçişlerini 

kontrol altına alabilirsiniz. 

Timecure Ultimate yazılımının tüm yapısı esnektir. Sınırsızca istediğiniz günlere öğünler 

tanımlayabilir, 1.okutma ücreti, 2.okutma ücreti ve saat tanımlamaları yapabilirsiniz. Yemekhane 
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geçişlerini canlı olarak izleyebilir, detaylı yemekhane hareket ve yemekhane icmal raporları 

alabilirsiniz. 

Ziyaretçi takibi ve kara liste kontrolü 

Ziyaretçi takip yazılımı Timecure Ultimate yapısının içinde yer alır. İşletmeyi ziyaret eden kişilerin 

bilgilerini kaydetmenin yanı sıra beklenenler randevu listesi, kara liste kontrolü gibi özellikleri ile 

pratik ve detaylı bir kullanım sunar. Timecure Ultimate ziyaretçi takip programında ziyaretçi kartları 

gruplandırılabilir, geçiş yetkileri özelleştirilebilir. İsteğe bağlı olarak ziyaretçi çıkış yaptığında anlık 

olarak ziyaretçi kartını boşa düşürebilir. 

Sık kullanılan geliş nedenleri tekrar yazmak yerine listeden hızlıca seçilir. Daha önce aynı kişiye 

kayıt açılmış ise sistem otomatik olarak yan ekranda bu kaydı gösterir. Tek tıklamayla eski bilgileri 

otomatik doldurulabilir. 

Güvenlik veya danışma personelleri için işletmede çalışan personellerin anlık olarak içeride veya 

dışarıda bilgisini renkli olarak gösterir. Zaman kaybetmeden kimlerin içeride veya dışarıda olduğu 

anlaşılır ve tek arayüz ile raporlarınızı yönetebilirsiniz. 

Mobil uygulama üzerinden QR karekod ile giriş çıkışlar 

Cihaz maliyetinden kurtulmak isterseniz Timecure Ultimate PDKS yazılımında bunun için de bir 

çözüm var. Personellerinizin kullanabileceği mobil uygulamamız üzerinden QR karekod okutarak 

giriş çıkış hareketini kayıt altına alabiliyoruz. Bu senaryoda 2 farklı seçenek sunuyoruz. 

Mobil uygulamamız üzerinden kamera açılarak web uygulamamızın ekranındaki QR okutulabilir 

veya mobil uygulamamız üzerinden QR üretilerek web uygulamamızın kamerasıyla okutma 

yapılabilir. Her iki senaryoyu da destekleyen Timecure Ultimate, cihaz kullanmadan da 

personellerinizin giriş çıkış hareketlerini kayıt altında tutabilir. 

Personelinizin telefonunda bulunan mobil uygulamamız; GPS üzerinden konum bilgisini alır ve 

zaman aşımı kontrolü yaparak anlık QR oluşturur. Böylelikle sistemin kötüye kullanımının önüne 

geçmiş olur. 
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Timecure Ultimate Web Tabanlı PDKS 
Personel Takip Yazılımı Şartnamesi 

 
1. Yazılım Web tabanlı olmalı ve hem Windows, hem de Linux olarak işletim sistemi 

bağımsız, sunucu üzerinden çalıştırılabilmelidir. 

2. Yazılımın API desteği olmalı, talep edildiğinde başka yazılımlar tarafından 

kullanılabilmelidir. 

3. API de token bazlı doğrulama ile yetkisiz istekler engellenerek veri güvenliği 

sağlanmalıdır. 

4. API; hem Windows, hem de Linux olarak işletim sistemi bağımsız şekilde sunucu 

üzerinden çalıştırılabilmelidir. 

5. Yazılım herhangi bir ilişkisel veri tabanı ile çalışabilmelidir. (MSSQL, MySQL, 

PostgreSQL vb.) 

6. Yazılım mobil uyumlu ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır. 

7. Yazılımın dil desteği olmalı ve en az Türkçe, İngilizce dilleri mevcut olarak bulunmalıdır. 

8. Dil desteği ile çevirisi sağlandığı sürece yeni diller eklenmeye müsait olmalıdır. 

9. Yazılımın tema (üst alan ve menü için renk şablonları) desteği olmalı ve her kullanıcı 

istediği tema renk seçeneği ile yazılımı kullanabilmelidir. 

10. Canlı izleme grupları oluşturulabilmeli ve istenilen terminaller bu gruplara 

tanımlanabilmelidir. Canlı izleme modülü ile kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılarak 

sadece yetkili canlı izleme grubunda bulunan terminallerin anlık geçişleri 

izlenebilmelidir. 

11. Yazılımın yemekhane için isteğe bağlı gösterilmek üzere yemek menü ekranı 

bulunmalıdır. Bu ekran 7/24 açık kalabilmeli, özel entegrasyon ile günlük yemek listesi 

ekrana yansıtılabilmelidir. 

12. Canlı izleme modülü ile yemekhane geçişlerinde anlık olarak bilgilendirme popup ekranı 

açılarak kişinin bilgileri, bakiyesi, öğün ücreti gibi bilgiler gösterilmelidir. Eğer kişinin 

bakiyesi yetersiz ise kırmızı olarak, geçişte bir sıkıntı yok ise yeşil olarak 

renklendirilmelidir. Bu ekran 7 saniye kadar açık kalmalı ve otomatik olarak 

kapanmalıdır. Daha kısa sürede yeni bir yemekhane geçişi olması durumunda kapanıp 

yeni geçen kişinin bilgileri ekrana gelmelidir. 

13. Yemekhane canlı izleme ekranında geçiş sayacı bulunmalıdır. Her başarılı geçişte 

otomatik olarak artmalı ve günlük olarak sıfırlanmalıdır. 

14. Yazılımın yetkilendirme özelliği sayesinde birden fazla kullanıcı ya da gruplara yetki 

verebilme ya da kısıtlayabilme özelliği bulunmalıdır. 

15. Detaylı yetkilendirme özelliği sayesinde her kullanıcı için hem rapor bazlı, hem de 

modül (yemekhane modülü, ziyaretçi takip modülü, canlı izleme modülü vb.)  bazlı 

yetkilendirme sağlanabilmelidir. 
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16. Yazılımın terminal komut özelliği ile terminallere bilgi toplama, senkronize etme gibi 

komutlar gönderilebilmeli ve bu komutlar istenilen zamana ayarlanabilmeli, periyodik 

olarak tekrarı sağlanabilmelidir. 

17. Otomatik olarak terminaller ile veri akışı sağlanarak ve her işlem gören komut sonrası; 

işlemlerin durumu sistem kullanıcılarına bildirim olarak görüntülenmelidir. 

18. Kontrol panelinde terminallerin durumlarının görüntülendiği ve son iletişim kurulduğu 

zamanları gösteren bilgi paneli bulunmalıdır. 

19. Giriş çıkışlara kullanıcı tarafından elle müdahale edilmesi durumunda, müdahale edilen 

giriş/çıkış bilgisi ayrıca belli edilmelidir. 

20. Yazılım üzerinde yapılan her kullanıcı işlemi kayıt altına alınmalı, istenildiği zaman 

görüntülenebilmelidir. 

21. Yazılımda alt kırılım şeklinde sınırsız departman kaydedebilme özelliği olmalıdır. 

22. Kişiler için sınırsız gruplandırma alanı olmalı ve kişi aramalarında bu alanlara göre 

filtreleme yapılabilmelidir. 

23. Yazılımda detaylı filtreleme özelliği ile kişiler çeşitli kriterlere göre filtrelenebilmeli ve 

kişi seçimleri özelleştirilebilmelidir. 

24. Kişiler ekranında seçilen kişiye ait olan tüm bilgileri, tarih aralığı ile filtrelenerek tüm 

giriş çıkış hareketleri, izinleri, puantajı, işlem kayıtları tek ekranda 

görüntülenebilmelidir. 

25. Yazılım modüler olmalı ve istenildiğinde ilave ek geliştirmeler yapılmasına olanak 

sağlayacak özellikte olmalıdır. 

26. Yazılım üzerinden görüntülenen raporlar direkt yazdırılabilmeli, PDF ve Excel 

formatlarında dışarı aktarılabilmelidir. 

27. Tüm raporlar tarih aralığı ile ve kişi, departman, statü, çalışma grubu, özel gruplama vb. 

olarak filtrelenebilmelidir. 

28. Olası bir çalışma tablosu değişikliğinde programın parametreleri değiştirilerek kurumun 

yeni çalışma sistemine göre yeniden ayarlanabilmelidir. 

29. Günlük izinlere açıklamalar girilebilmelidir. 

30. Yazılım kolay kullanılabilir olmalı ve yazılımda yardım ekranları olmalıdır. 

31. Yazılım birden fazla bölüm ve her bölüm için ayrı tanımlamalar yapılabilmelidir. 

32. Yazılım esnek yapıda parametrelerle tanımlanabilmelidir. 

33. Yazılım okuyuculardan gelen verileri otomatik olarak kayıt edebilmelidir. 

34. Yazılım içinde resmi tatil günleri tanımlanabilmelidir. 

35. Yazılım için de çalışma düzeni tanımları parametrik olmalıdır, değişen koşullara göre 

tanımlar değiştirilerek işlemlere devam edilebilmelidir. 

36. Yazılımda çalışma takvimi oluşturulabilmelidir ve takvim üzerinde değişiklik 

yapılabilmelidir. 

37. Yazılım özellikle vardiya değişimi çok olan durumlar için otomatik vardiya yakalama 

desteği olmalıdır.  
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38. Yazılımda kişi bazlı haftalık, aylık veya yıllık vardiya planları tanımlanabilmelidir.  

39. Yazılımda günlük ve saatlik izin girişi yapılabilmelidir. 

40. Yazılımda işten ayrılan personel istenirse işten ayrılış tarihi verilerek saklanabilecektir. 

Gerekirse geri alınarak çalışır duruma getirilebilecektir. 

41. Yazılım işten ayrılış tarihi verilen personel için hareket işlemeyecek, puantaj 

hesaplamayacak, fakat geçmişe dönük (Personelin çalıştığı süre dâhilinde) bilgilerini 

görüntüleyebilecek ve raporlama yapabilecektir. 

42. Yazılımda personel bilgileri dışında özlük bilgi girişleri yapılabilmelidir.  

43. Yazılımda Günlük ve Aylık puantaj dışında Haftalık puantaj ve Haftalık puantajın 

hesaplanabilmesi için esnek parametre tanımları olmalıdır.  

44. Puantaj hesaplama işlemi ek işlem yapılmadan program tarafından otomatik olarak 

yapılmalıdır. 

45. Yazılımda personelin vardiya, departman vb. tanımlarının değişimi kişi bazlı veya belirli 

filtreler doğrultusunda toplu olarak yapılabilmelidir. 

46. Sınırsız vardiya düzenini destekleyebilmeli ve gerekli olması durumunda ekstra rapor 

ihtiyaçları firma tarafından ek bir ücret karşılığında yapılabilmelidir. 

47. Birden fazla işletme bilgileri aynı veritabanında farklı kodlarla işletme bazında tutulabilir 

olmalıdır. 

48. Tüm kullanıcılar için şifre, yetkili şirket ve yetki tanımlamaları yapılabilir olmalıdır. 

49. Giriş çıkış bilgilerini görüntüleme ve yetkili kullanıcılar tarafından düzeltme imkânı 

olabilir ve yapılan düzeltmeler rapor olarak verilebilmelidir. 

50. Acil durumlarda sistem anlık olarak içerideki kullanıcı listesini verebilmelidir.  

51. Yazılım belirlenen gün ve saatlerde cihazlara otomatik bağlanıp verileri çekebilmelidir. 

52. Yazılım bir lokasyondan başka bir lokasyona kart, parmak izi ve yüz transferi 

yapabilmelidir. 

53. Yazılım, istenmesi durumunda uzak lokasyondaki cihazdan parmak izi kaydı 

yapabilmelidir. 

54. Yazılımda sınırsız ziyaretçi kartı tanımlanabilmelidir. 

55. Yazılımda ziyaretçi kartları gruplandırılabilmelidir. 

56. Ziyaretçi kartları listesi kullanım durumuna göre kırmızı veya yeşil olarak 

renklendirilmelidir. 

57. Personel takip yazılımı ile uyumlu olmalıdır. 

58. Ziyaretçi ekranında kullanıma hazır olan kartlar yeşil, kullanımda olan kartlar kırmızı 

olarak renklendirilmelidir. 

59. Ziyaretçi tanımı yapılırken ziyaretçinin kime geldiği personel listesinden seçilebilmelidir. 

60. Kontrol panelinde içeridekiler, dışarıdakiler, izinli kişiler, iş başı yapanlar, gelmeyenler, 

toplam kişi sayısı, içerideki ziyaretçi sayısı ve terminallerin son güncellenme zamanı gibi 

istatistik bilgileri bulunmalıdır. 
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61. Kontrol panelinde bulunan istatistik bilgilerinin tümüne tıklanıldığında detaylı kişi listesi 

açılmalıdır ve bu listelerin dışarı aktarımı yapılabilmelidir. 

62. Ziyaretçi ekranında içeride ve dışarıda olan personel listesi bulunmalıdır. İçeride ise 

yeşil, dışarıda ise kırmızı olarak saati ile birlikte listelenmelidir. 

63. Beklenen ziyaretçiler önceden yazılıma tanımlanabilmelidir. 

64. Kara liste bölümü olmalı ve ziyaretçi kaydı yapılırken kişi kara listede ise uyarı 

vermelidir. 

65. Ziyaretçi tanımı yapılırken ziyaretçinin firmaya veya hangi personele geldiği, geliş 

nedeni ve açıklama girilebilmelidir.  

66. Ziyaretçi tanımı yapılırken daha önce kaydı bulunuyorsa tekrar tüm bilgileri girmek 

zorunda kalınmamalı, eski kayıt seçildiğinde daha önce girilen bilgiler otomatik olarak 

ekrana dolmalıdır. 

67. Kullanımda olan ziyaretçi kartının üzerine tıklandığında girilmiş olan ziyaretçi bilgileri 

görünmeli ve istenirse düzenlenebilmelidir. 

68. Raporlama bölümünde tarih aralığı girilerek ziyaretçi hareket raporu, içerideki 

ziyaretçiler raporu bulunmalıdır. 

69. Birden fazla yemekhane olan yerlerde personele, yemekhanelerde yetkilendirme 

yapılabilmelidir. Personel sadece yetki verilen yemekhaneden yemek yiyebilmelidir.  

70. Kişiye ve departmana göre yemek sayıları günlük, haftalık, aylık öğün toplamları 

biçimde raporlanabilmelidir. 

71. Sınırsız yemek grubu açılabilmeli, her gruba istenilen saatlerde isimlendirerek öğün 

tanımlaması yapılabilmelidir. 

72. Öğün saati dışında yenen yemekler ayrıca raporlanabilmelidir. 

73. Her personel için yemekhaneyi kullanabileceği saatler, bir gün içindeki her bir öğünde 

alabileceği maksimum yemek sayısı, 1 gün içinde toplamda alabileceği maksimum 

yemek sayısı tanımlanabilmelidir. (örneğin bir personel için sabah 1 tane, öğlen 1 tane, 

akşam 1 tane yemek yiyeceğini ancak gün içinde maksimum 2 tane yemek 

yiyebileceğini ve 1 ay içinde 40 tane yemek yiyebileceğini tanımlanabilmelidir.)  

74. Yemekhane ekranında para karşılığı ya da öğün hakkı olarak (yemek bakiyesi, kontör) 

yüklenebilmelidir. Yüklenen bakiye ve kontörlerin kaydı tutulmalı ve kişi seçildiğinde bu 

kayıtlar listelenmelidir.  

75. Her öğün için sabit veya farklı değerlerde kontör veya kredi bedeli tanımlanabilmelidir. 

Kişi yemek yiyip kartını okuttukça bu yemek kredisi, kontör değeri veya öğün hakkı 

değeri karttan düşmelidir. 

76. Personelin yemek hakkı, kredisi, kontörü ya da kart kullanım süresi bittiğinde terminal 

tarafında personelin yazılım tarafında operatörün görsel olarak uyarılmalıdır. 

77. Yetkili kullanıcılar gerekli durumlarda kişilere tarih ve öğün seçimi yaparak yemekhane 

hareketi oluşturabilmelidir. Oluşturulan bu hareket ile seçilen öğünün ücreti veya 

kontörü kişiden otomatik olarak düşmelidir. 
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78. Yemek öğünleri ücretlendirilebilmelidir. Her öğüne farklı ücret girilebilmelidir.  

79. Her yemek tanımı için birinci okutmadan sonraki okutmalar için farklı bir ücret 

girilebilmelidir. (Örneğin yemek 3,50 TL ve personel kartını okuttuğunda bu ücret 

düşecek. Yanında misafir getirmiş ise onun için ikinci, üçüncü, dördüncü okutmalarında 

tanımlanan 7 TL yemek ücreti düşebilmelidir.) 

80. Yemekhane sisteminde yemek sayılarının yanında ücret toplamları alınabilmelidir.  

81. Yemekhane sistemini kullanan personeller için bakiye raporu alınabilmelidir. 

82. Yemekhane sistemini kullanan personellerin seçilen tarihler arasında kullanmış oldukları 

yemek kredisi, kontör ve öğün hak miktarları raporu alınabilmelidir. 

83. Personellerin yemekhane kullanım saatleri (ayrıntılı yemekhane giriş-çıkış raporu) 

öğünlere ve günlere göre ayrıntılı yemek yiyenlerin adetlerini gösteren rapor 

alınabilmelidir.  

84. Birden fazla yemekhane online olarak tek programdan yönetilebilir ve çalışabilecek 

şekilde ayarlanabilmelidir.  

 

 


