
KURUMSAL
GÜVENLİ
MESAJLAŞMA 
UYGULAMASI



NEDEN SPEC?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi kamu 
kurumları içi hazırladığı rehberde, anlık mesajlaşma 
platformu olarak kurum bünyesinde çalışan 
yerli ve milli yazılımların çalışmasını önermektedir.
Spexco, Savunma Sanayi Başkanlığının organize 
ettiği Siber Güvenlik kümelenmesinin üyesidir.



Kurumsal anlık iletişimde 
tüm süreçleriniz artık 
tamamen güvenli.

SPEC ile kurum içi anlık bilgi iletişimi ihtiyacınızı
kendi sunucularınız üzerinde, uçtan uca şifreli ve 
güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 



Tüm platformlar için hızlı
ve ölçeklenebilir çözüm.

Orta ve büyük ölçekli sirketlerin, kurum içi iletişimini 
sağlayan mesajlaşma uygulaması ile verimliliğinizi 
arttırabilirsiniz. 

SPEC, iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil 
cihazınızda ve bilgisayarınızda kusursuzca çalışır.



Aşina Olduğunuz Kullanım
Aşina Olduğunuz Özellikler

SPEC, kullanıcı deneyimini yüksek tutmak amacıyla 
en çok kullanılan mesajlaşma platformuna çok 
yakın bir deneyim sunar. Kullanırken ihtiyaç 
duyduğunu her şey tam da aradığınız yerde.



Olmazsa Olmazdı Zaten…
• Tamamen firmamızın geliştirdiği protokol ve algoritma.
• Uçtan uca şifreli mesajlaşma. Ulaştırılan mesajların 

sunucudan silinebilme opsiyonu.
• Mesajın iletilme ve okunma bilgisi ve saati.
• Mesajı herkesten silme özelliği.
• Fotoğraf, video, sesli not, kişi, konum, belge paylaşımı
• Kişi Engelleme
• Şifreli Mesaj Yedekleme, Yedekten geri yükleme
• Çevrimdışı çalışabilme özelliği. Çevrimiçi olduğunuz 

anda mesajlarınız iletilir.
• Ve çok daha fazlası SPEC’de.



Kurumsal Kullanıma Göre 
Hazırlandı

• SPEC kurumunun LDAP Servislerinize entegredir. 
Kurulum için telefon numaranıza ihtiyaç 
duymaz. İşten ayrılan çalışanın erişimi anında 
kesilirken, işe yeni başlayan çalışanınız anında 
kullanıma başlar. 

• SPEC gelişmiş bir grup yönetimi sağlar. Birden 
fazla yönetici tanımlama, Kullanıcı ekleme-
çıkarma, Mesaj gönderme izinleri. Hepsi 
zahmetsiz ve sorunsuzdur.

•



Toplu duyurularını için 
Kanallarınız Hazır

• SPEC ‘de kanal oluşturabilir, aynı anda binlerce 
kişiye toplu mesaj gönderebilirsiniz. 
Mesajlarınızın kaç kişiye ulaştığını 
raporlayabilirsiniz.

• Bire-Bir uçtan uca şifreli görüntülü ve sesli 
görüşme imkanı sağlar. Tabii ki yine kendi 
sunucularınız üzerinden gerçekleşir.



Gelişmiş Yönetim Paneli

• SPEC ‘de LDAP dışındaki kullanıcılar için hesap 
oluşturabilir, tüm hesaplarının yönetimini 
yapabilirsiniz.

• Yönetim paneli üzerinden de Grup oluşturma ve 
yönetme imkanı sağlar.

• Kullanım istatistikleri ve servis durumunu görme
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