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EBYS NEDİR ?
Kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dijital ya da taranmış kağıt
dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar akıllı süreç yönetimini ve yasal geçerli
arşivlenmesini sağlayan sistemdir. Ayrıca kurumun performans yönetimine yardımcı olacak
raporlama sistemlerini de içinde barındırır.
Sadece bir süreç ya da arşiv yazılımı değildir. Gelen dosyaları PDFA dosya formatına çevirir.
PDF-A: Değiştirilemez, uzun yıllar bütün bilgisayar sistemleri bu dosya türünü açmak zorundadır.
Uluslararası bir dildir.

•

Taranmış kağıt dokümanlar, fakslar, mailler, web mesajları, sosyal medya mesajları, JPAG
dahil her formatta dijital dosyaları, PDF-A formatı haline dönüştürür. PDF-A formatının
özelliği uluslararası ITU standartlarına göre tüm yazılımların ilelebet açmak zorunda olduğu ve
üzerinde arama yapmanın, alan seçmenin ve maskeleme yapmanın mümkün olduğu
uluslararası bir formattır. PDF-A formatına çevrilen dokumanlar ilgili süreçte görevli
sorumluluk noktalarında sırasına göre dolaşır, yorum ya da başka dokümanlar eklenebilir,
elektronik paraflanır, elektronik imzalanır ve muhatabına KEP yada ADİ E-Posta ile gönderilir.
Dokumanlar sürecin her sorumluluk noktasından çıkışında basılabilir ve ayrı versiyon olarak
arşivlenir.

•

Sürecin her aşamasının ne kadar sürdüğü ve ne kaliteyle tamamlandığı raporlanarak analiz ve
performans yönetimi sağlanır. Yöneticiler süreç noktasındaki memurlara kaç işlem geldiği, bu
işlemlerin kaçının yapıldığı, kaçının yapılmadığı, ne kadar sürede yapıldığı, sonraki günlere kaç
adet işlem bıraktığını performans değerlendirme sistemine işlenir. Bu işlem resmidir ve
devletin insan kaynaklarından bu performans raporu resmi olarak kabul edilir. Mesela
Belediye Başkanı, vatandaşların çağrı merkezi, mail, web, beyaz masa ve sosyal medyadan
ilettiği her istek ve şikayetin cevabının ve yerine getirilmesinin süreçlerini kişi bazında izler,
birikme yapanların ve gecikenlerin raporunu miktar ve gecikme süreleriyle alır. Süreçteki
hiçbir görevli kişi dokümanı almadım ya da okumadım diyemez. Bu sistem sayesinde kurum
amirleri mikro performans değerlendirmeleri de yapabilir. Mesela belediyeye bir konuda
başvuru yapmış vatandaş telefon ile arayıp işlemi hakkında 3 gün boyunca dönüş olmadığının
bilgisini verdiğinde, yetkili kişinin bilgilerine ulaştığında hangi memurda kaldığı bilgisine
erişerek durumu hakkında bilgi alır, yarım kaldı ise devamı konusunda uyarı yapar, sorunu var
ise sorun hakkında vatandaşı bilgilendirir.

•

EBYS sisteminde yasal olarak süreçte bir kişinin kendisine gelen her doküman sonucunda,
«aldı ve okudu» hükmü gerçekleşir ve o noktadan çıktığı anda ilave bir versiyon olarak
arşivlenir. Böylece süreçteki görevli tüm memurlar ve yöneticiler kendilerine süreç içerisinde
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gelen dokümanları almadık diyemezler ve kendilerinden bir sonraki süreç adımına çıkan
dokümanları elektronik paraflanmış sayılacağından ve o arşivlenmiş olmasından dolayı inkar
edemez.
•

Her süreç noktasındaki memur kendine dokuman geldiğinde ve çıktığında dokumanı aldığını
ve gönderini elektronik paraflamış sayılır. Her süreç noktası giriş ve çıkışında dokuman
otomatik arşivlenir, değiştirilemez ve silinemez sunucularda saklanır. Her dijital muhaberata
giren dokumana bir evrak numarası atanır. Sürecin her adımında eklenen yorumlar, evraklar,
yazışmalar aynı evrak numarası altında alt numaralara verilerek toplanır. Böylece üzerinden
yıllarda geçse yapılan bir tam metin arama sorgusunda sadece o metnin geçtiği dokumanlar
değil onunla ilgili aynı ana evrak numarasını taşıyan ilgili sürecin bütün dokümanlarına erişim
sağlanır.

•

Dokumanlar 20 yıl boyunca 3DS 16 Bit kriptolu güvenlik sistemi ile, %98 dosya sıkıştırma
sistemi ile firmaların kendi sunucularında ya da firmaların tercih etmesi durumunda EDM
Bulut sisteminde arşivlenir.

•

EBYS sistemiyle yıllar öncesine ait dokümanlar; tarih, konu, gönderen, alan, sayı vb kriterlerle
saniyeler içinde bulunabildiği gibi, doküman içinde geçen birkaç kelimenin sırasız yazılmasıyla
(TAM METİN ARAMA ÖZELLİĞİ) da bulunabilir.

•

EBYS sistemiyle, kişiler sadece yetkili tanımlandıkları dokümanlara ya da dokümanların izin
verilen kısımlarına erişebilirler. Mesela satışçılar başka satışçıların yapmış oldukları satışların
tekliflerine sözleşmelerine erişebilirler ancak teklif miktarının olduğu kısım maskelendiği için
teklif miktarına erişemezler.

•

EBYS sisteminde bahsi geçen tüm işlevler mobil ortamda, Android, IOS ve Microsoft gibi
yazılımlarla da çalışmaktadır. Mesela Başkan yurtdışından ya da arazideyken tüm
dokümanları onaylayabilir, imzalayabilir, vatandaşların taleplerine personellerinin
performansını izleyebilir.

•

Özetle, işler hızlanır, performans yönetimi kolaylaşır, her mekan ofis olur, karışıklık, kağıt
kullanımı ve iletim masraf ve zaman kayıpları yok olur. Kamu kurumlarının hizmet gücü,
şirketlerin rekabet gücü katlanarak artar, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran herkesin çalışmak
istediği kurum imajı ortaya çıkar.

•

Elektronik İmza, Mobil İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta ile tam uyumludur. Elektronik
imzalanabilir, KEP ile gönderebilir.
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REKABET ÜSTÜNLÜKLERİMİZ

•

SMS entegrasyonu ile bilgilendirme

•

Tek bir platform ve tek bir portal üzerinden birlikte çalışma bütünlüğü

•

Multi-user platform. Sistemde sınırsız kullanıcı tanımlanabilir ve anlık olarak sınırsız sayıda
kullanıcı erişim sağlayabilir.

•

Limitsiz dosya depolama adedi ve kapasitesi

•

Web tabanlı ara yüz ile mobil cihazlardan ve her mekandan sisteme erişebilme (IOS, android,
Windows gibi)

•

IP erişim yönetimi

•

Dil seçeneği (Türkçe-İngilizce)

•

Değiştirilebilir arayüz mimarisi.

•

Log kayıtları takip imkanı.

•

Timeout durumunda güvenli logout özelliği

•

OCR (Optik karakter tanıma) desteği

•

Gelişmiş metin editörü.

•

Full-text indeksleme ve arama.

•

Gelen evrak ilişkilendirme, YANİ SİSTEMDE KAYITLI BİR EVRAĞI başka bir evrak ile
ilişkilendirme.

•

Taslak iş akışları tutulabilir.

•

HTML 5, Ajax ara yüzler, Dotnet 4.0, WCF yazılım alt yapısıyla esnek çalışma

•

İş süreç otomasyonu ile tam entegrasyon

•

Chek-in / Check-out mekanizması

•

Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel İş akışı ile entegrasyon

•

Word, Excel, Powerpoint, PDF vb formatlarda içerik indeksleme

•

Sınırsız kütüphane oluşturabilme

•

Dağıtık çalışan organizasyonlar ile tam uyumluluk sağlayabilme.

•

Şube yapısı olan yapılarda local cache leme yapılabilir.

•

SMS entegrasyonu ile bilgilendirme
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•

Günlük minimum kullanıcı (terminal) başı 2.800 evrak işleme yoğunluğu kapasitesi. Sınırsız
kullanıcı tanımlama.

•

İhtiyaca göre geliştirilebilecek profil form oluşturma alt yapısı

•

Belgeleri, iş akışı otomasyonu ile e-imzalı onaya gönderme yapısı

•

Yasal geçerli yapıya sahip e-imza yapısı

•

Sürükle bırak ile yeni süreçlerin kullanıcı tarafından oluşturulabilmesi

•

E-mail entegrasyonu ile bilgilendirme

•

E-imza entegrasyonu (E-GÜVEN, TÜBİTAK, TÜRKTRUST)

•

Yürürlükte olan geçerli mevzuatlara uyumluluk ve eş zamanlı güncelleme takibi

•

Intranet bağlantı özelliği.

FİYAT TEKLİFİMİZ
Aşağıda yer alan fiyatlandırmalar yaklaşık değerlerdir. Bu değerler, ilave istenebilecek modüllere,
kullanıcı sayılarına, işlem görecek evrak sayfa sayılarına, kurulumların yapılacağı bina sayıları ve
binalar arası mesafelere, süreçlerin EBYS’den sorumlu kurum yöneticisi tarafından mı yapılacağı yoksa
EDM tarafından tüm süreçlerin tek tek yazılacağına, eğitimlerin toplu ya da masa masa yapılacağına,
bağlantı sağlanacak fax, printer, e-mail server, sosyal medya hesap adet ve hacimlerine göre
değişmektedir.

Modül

Birim Fiyat

Elektronik Süreç Yönetimi Modülleri

15.000 TL – 50.000 TL

Arşiv Motoru
(yıllık 1 milyon doküman ile birlikte)

10.000 TL – 30.000 TL

İmaj (ICR/OCR) İşleme Modülü

7.000 TL – 20.000 TL

EBYS Kurulum, Süreçlerin Oluşturulması ve Eğitimi

5.000 TL – 30.000 TL

Temel Bağlantı Modülü

3.000 TL – 10.000 TL

Tam Metin Arama Modülü

3.000 TL – 8.000 TL

Elektronik İmza Entegrasyonu

2.000 TL – 10.000 TL

TOPLAM:

45.000 TL – 158.000 TL
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