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ÇEVRESEL VERİLERİN YÖNETİMİ – SGS E-DATA



SGS E-DATA İLE ÇEVRESEL 
VERİLERİNİZİ ETKİN BİR 

Soluduğumuz havadan içtiğimiz 
suya kadar bizi saran çevre 
izlenebilir, ölçülebilir ve test 
edilebilir. Bu verilerle değişen 
çevremizi yönetebilir ve gereken 
önlemi alabiliriz. Çevresel verilerin 
akıllıca planlanması, toplanması, 
düzenlenmesi, saklanması 
ve gösterimi ile bilgiye dayalı 
kararlar alabilirsiniz. 

SGS, VERİ YÖNETİMİNDE SİZE NASIL 

YARDIMCI OLUR?

• Verilerin toplanmasını planlarız 

• Çevreye ilişkin numuneler alırız 

• Güvenilir bilimsel veriler sunarız 

• Verileriniz bizimle emniyettedir 

• Verilerinizi akıllıca görüntüleriz 

• Verilerinizi görselleştirmenizi 
sağlarız

• Verilerinizde netlik sağlarız

• Verilerinizi sizin ihtiyaç duyduğunuz 
şekilde sunarız 

NETLİK KAZANMANIZDA YARDIMCI OLURUZ

Aşağıdaki soruları cevaplamanızda size 
destek oluruz:

• Çevreyle ilgili sorunlarım nerelerde?

• Mevzuata uygun davranıyor 
muyum?

• Bütün verilerimi kaydediyor 
muyum?

• Verilerimin trend analizini yapmam 
gerekiyor ama nasıl?

• Verilerimi net bir şekilde nasıl 
sunabilirim?

SİZE İLERİ BİR TEKNOLOJİ SUNARIZ

Tamamen SGS yönetimindeki 
teknolojiye erişiminizi sağlayarak 
en iyi uygulamaları, yüksek 
altyapı maliyetlerine katlanmadan 
gerçekleştirebilirsiniz.

Size aşağıdakileri sunarız:

• 7/24 verilere güvenli erişim 

• Özel raporlama seçenekleri 

• Verilerin haritalara dönüştürülmesi 

• Numune alma planları

• Sahadan veri yüklenmesi 

EKİLDE
ÖNETEBİLİRSİNİZ 

Ş
SIMULATION

16 32.06

Y
YIELDISATION

39 88.906



NEDEN SGS?

SGS dünyanın lider gözetim, denetim, 
test ve belgelendirme kuruluşudur. 
Kalite ve doğrulukta küresel esasta bir 
referans olarak tanınmaktadır ve dünya 
genelinde 1.650 ofis ve laboratuvardan 
oluşan bir ağda 80.000’den fazla 
çalışanımız bulunmaktadır. İhtiyaç 
duyulan her alanda piyasa öncüsü 
hizmetler sunmak için daima müşteri ve 
toplum beklentilerinin ötesini görmek 
öncelikli hedefimizdir.

Büyük ölçekli, karmaşık uluslararası 
projeleri üstlenme ve yürütmede 
deneyim sahibiyiz. Yerkürenin her 
noktasında bulunan çalışanlarımız, yerel 
pazarların dilini konuşup kültürlerini 
anlarken, küresel düzeyde tutarlı, 
güvenilir ve etkili bir çalışma yapar.

Çevre sektörünün her alanında yenilikçi 
hizmet ve çözümler sunuyoruz. Küresel 
ofis ve laboratuvar ağımız ve kendini 
işine adamış ekibimiz sayesinde her 
nerede, ne şekilde ortaya çıkmış 
olursa olsun bütün ihtiyaçlarınızı 
karşılayabiliriz. Bağımsız, mükemmel 
ve yenilikçi olarak bilinen itibarımız 
sayesinde verim arttırıcı, risk azaltıcı 
ve rekabet avantajı sunan hizmetleri 
size iletmede piyasa lideri haline gelmiş 
bulunmaktayız.

SGS VERİ YÖNETİMİ SİZE ZAMAN KAZANDIRIR

LABORATUVAR VERİLERİ
METEOROLOJİ İSTASYONU 
VERİLERİ
SU KALİTESİ VERİLERİ
HAVA KALİTESİ VERİLERİ
GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 
VERİLERİ

TOPRAK KALİTESİ VERİLERİ
ATIK HAVUZU VERİLERİ
SONDAJ DELİĞİ VE KUYU 
VERİLERİ
GEÇMİŞ VERİLER
JEOTEKNİK VERİLER

SGS E-DATA

SGS E-VERİ HİZMETİ İLE SİZE NASIL 

YARDIMCI OLABİLECEĞİMİZE DAİR LÜTFEN 

AŞAĞIDAKİ E-POSTA ADRESİNDEN BİZİMLE 

İLETİŞİME GEÇİN VEYA WEB SİTEMİZİ 

ZİYARET EDİN:

ENVI.TURKEY@SGS.COM

WWW.SGS.COM.TR

Sizin ihtiyaçlarınıza özel çözümler 
sunarız.

Size özgü durumu esas alarak 
size benzersiz sonuçlar almanızı 
sağlayacak bir veri yönetim çözümü 
tasarlarız.

Saha Verilerinin Toplanmasından Aylık 
İşletme İstatistiklerine, Düzenleme 
Kuruluna Yönelik Raporlardan 
Yönetim Kurulu Sunumlarına kadar… 
Emniyetli bir şekilde saklandığını ve 
ihtiyaç anında hazır olduğunu bilerek 
sunduğunuz verilerinizin doğruluğuna 
ve kalitesine güvenebilirsiniz.

SİZE ZAMAN KAZANDIRIRIZ:

Zaman alan veri düzenleme işinizi 
bize devrederek kendi kuruluşunuza 
ilişkin diğer önemli durumlara 
odaklanabilirsiniz.

SİZE ŞEFFAFLIK SAĞLARIZ:

Böylelikle doğru çevresel kararlar 
almak için nereye yoğunlaşacağınızı 
tam olarak bilirsiniz.

SİZİN ARAÇLARINIZI KULLANIRIZ:

Verilerinizin genel formatlara uygun 
olması gerektiğini biliyoruz. Bu 
sebeple sektör genelinde kabul 
görmüş bir yazılım kullanıyoruz. İster 
bir coğrafi bilgi sistemi kullanıyor olun 
ister nihai bir rapor hazırlıyor olun 
daima verilerinizin doğru formatta 
olacağından emin olabilirsiniz.
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