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Apartman       Site       AVM       İş Merkezi       Tesis         Rezidans

Dijiyon; apartman, konut sitesi, rezidans, alışveriş merkezi, 

iş merkezi gibi yaşam alanlarınızın yönetimi işlerinin takibini kolaylaştırmak ve 

yönetimin daha şeffaf olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış internet üzerinden 
kullanabileceğiniz online web tabanlı bir programdır.



Dijiyon esnek ve pratik kullanım sunmaktadır. Böylelikle

20 dairelik apartmanlar da 2000 dairelik siteler ve yönetim firmaları da 

kullanmaktadır.



Yüzlerce site yönetimi ve yönetim firması bu yüzden Dijiyon’u tercih etmiştir.

?DİJİYON NEDİR
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Kendinizi

standartlar ile

sınırlamayın

?DİJİYON’ DA NELER VAR
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Dijiyon

sürekli olarak

gelişmektedir

Tek hesapta birden fazla konut sitesi yönetebilirsiniz.


Aidat, Gelir, Gider, Kasa, Emanet Hesaplar, Cari Hesaplar, Gecikme Zamları, Borçlandırmalar 
gibi tüm hesaplar sistem tarafından otomatik yürütülür.


Her borçlandırma seçeneğini sunabilecek 9 çeşit borçlandırma ekranı mevcuttur.


İşletme Projesini sistem verilen kriterlere göre otomatik oluşturur, borçlandırır ve çıktısını 
alır.


Arıza takip modülü ile arıza gidericiler görev atayın, sakinlerden arıza bildirimi alın.


İhtiyacınız olabilecek tüm grafiksel ve sayısal raporlamalar mevcut. Dönemsel Bakiyeler, 
Borç Bildirim Dekontu, Tahsilat Makbuzu, Gelir Gider Kasa Raporları vb.


Toplu veya tek tek çeşitli seçeneklerde SMS ve E-posta gönderimi.


Sanal Santral (VOIP) ile program üzerinden ip santralinizle görüşebilirsiniz.


Duyuru ve Anket yayınlayabilirsiniz.


Banka Entegrasyonu ile banka hesap hareketlerinizi Dijiyon’da muhasebeleştirirsiniz.


Mesken panelinden malik ve sakinleriniz kendi şifreleri ile sizin belirlediğiniz izinler 
dahilinde site veya kendi aidat hesaplarını görüntüleyebilir.


Avukat paneli ile avukatlar icra dosyalarını yönetebilir.


Gider ve borç evraklarınızı tamamen gizli ve güvenli Dijiyon bulut hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

!SİZE ÖZEL KAMPANYALAR
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Avantajları

Kaçırmayın

ücretsizHerhangi bir kota uygulamaksızın ilk 6 ay tamamen  olacaktır. 

Site ve apartman sakinlerine ilk uygulamayı kullanmaları için ilk SMS’i ücretsiz olacak atıyoruz.

Site veya apartman sakinlerine her ay 1 adet borç bilgilendirme ve ödemeye davet SMS’ni

ücretsiz atıyoruz. 

İlk kullanımda ve istediğiniz zaman ücretsiz eğitim desteği veriyoruz.

İLETİŞİM
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Konut Sitesi
Yönetim Yazılımı

Dijiyon

 Zümrütevler Mahallesi Acarlar Sokak No:16 Maltepe - İSTANBUL

Cevizli Mah. Saraylar Cad. Sakarya Sok. No:1-5 Kartal - İSTANBUL



bilgi@dijiyon.com

   


 0 850 399 20 20

                0 216 232 30 75



 09:00 - 18:00

Kolay Yaşam Site Yönetimi Tic. A.Ş



Genel Merkez :
2. Ofis :

E- Posta : 

Telefon:

Çalışma Saatleri Hafta İçi :

?NEDEN DİJİYON 

Vakit

kaybetmeden

profesyonelleşin
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Yönetime şeffaflık kazandırır.


İşleriniz kolaylaşır ve hızlanır.


Bir sonraki dönemde gelebilecek yönetimine şeffaf ve doğru bir hesap devredersiniz.


Dilerseniz sakinleriniz hesaplarını internet üzerinden görüntüleyebilir, arıza bildiriminde 
bulunabilir, site hakkında bilgi edinebilir, kredi kartı ile ödeme yapabilirler.


Mobil uygulamalarımızla yönetimi cebinizde taşırsınız.


Sayfalarca hesaplama ve rapor çıkarmaktan kurtulursunuz.


SMS, e-posta, anket, duyuru yayınlama gibi araçları kullanarak kolay iletişim sağlarsınız.


Tek hesapta bir veya birden fazla konut sitesini yönetme imkanı sunar.

?NELER SUNARIZ 

çözüm
Çözümsüzlük


değildir
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Telefon, CRM, ve E-posta yolu ile ücretsiz teknik destek.


Başlangıç verilerinizin tarafımızdan girilmesi.


24 saat aralıklarla 4 farklı lokasyondaki sunucumuza otomatik yedeklerinizin alınması.


Dijiyon’u kullanmaktan vazgeçerseniz verilerinizin size ücretsiz olarak sunulması.


Sürekli kesintisiz online hizmet.


Uzaktan ve yerinde eğitim.


Yapıya uygun yeni isteklere cevap verme.


Size özel web sitesi.


Android ve IOS uygulamalar.

REFERANSLAR

aramızda
görmek isteriz

Sizi de
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KONUTLARI

BAŞPINAR

NEW BATI


www.dijiyon.comOn binlerce site sakini Dijiyon’u kullanıyor. Daha fazla referans görmek için  ‘u ziyaret ediniz.


