
İş akışı ve doküman yönetimi 
sistemi seçiminde dikkat 

edilmesi gereken hususlar
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Satış Direktörü



Dijital Dönüşüm Zamanının Geldiğini Nasıl Anlarsınız ?

• Birimler arasında artan çatışmalar

• Zayıf iletişim

• Bitmeyen işler

• Artan maliyet

• Tekrarlanan hatalar

• Artan Müşteri şikayetleri

• Memnuniyetsizlik

• Bilgiye erişim için aşırı zaman harcanması

• Sorumluluk sınırlarının gerçekte takip         

edilememesi



• Kolay Kullanım
Bir kurumsal içerik yönetim sistemi, teknoloji ile içli dışlı olan kullanıcılar kadar 
sıradan bir şirket çalışanı için de kolay kullanılabilir olmalı.

• İçerik ve Kullanıcı Yönetimi
İçerik yönetim sistemi farklı profildeki kullanıcıların işlerine yapmak için 
ihtiyaçları olan fonksiyonları sağlayabilmeli. İçerik oluşturmak, yüklemek, aramak 
ve erişmek, yeni versiyonlar oluşturmak, içerik raporları oluşturmak ve içerik ile 
ilişkilendirilmiş üst-veri bilgileri ile çalışmak için gerekli fonksiyonlar içerik 
yönetim sistemi tarafından sağlanabilmeli.

• Genişletilebilirlik
Şirketlerin yapması gereken yatırımın büyüklüğü dikkate alındığında, içerik 
yönetim sisteminin sadece bugün ve kısa vadede değil, uzun vadede de şirketin 
büyümesine paralel genişletilebilir ve büyüyebilir olmasına dikkat edilmeli.



• Entegrasyon Kolaylığı
Yapılan araştırmalar kurumsal bir içeriğin en az 5 farklı sistem tarafından 
kullanıldığını gösteriyor. İçerik yönetim sistemi şirketin mevcut ve gelecekteki IT 
sistemleri ile entegrasyonu, endüstri standardı entegrasyon yöntemleri ile 
desteklemeli.

• Güvenlik ve Destek
Bir servis kesintisi anında gerekli desteğe erişilebileceğinden emin olunmalı. 
Desteğe ihtiyaç olduğu anda bir telefon ile ulaşıp konuşabileceğiniz ve sorunun 
çözümü için birlikte çalışabileceğiniz bir destek birimi olmalı.

• Dijital ortama aktarım
Yazılım projesinden ayrı tutulmalı, beraber değerlendirilmemelidir.

• Süreç tasarım kolaylığı
Kurum süreçlerini kendisi yazılımcıya ihtiyaç olmadan tasarlayabilmeli

• Uyarlama ve destek maliyetleri



• Kurumunuzdaki her bölümü inceleyin. Geleneksel yöntemler ile çalışanlarınız 
tarafından yerine getirilen her süreci, dijital ortama aktarıp standart hale 
getirin.

• Süreç içerisinde farklı uygulamalar var ise iş akış uygulamanız ile entegre edin.
• PaperWork’ün sağladığı iş akışı durum ve KPI raporlarını inceleyin ve 

süreçlerinizin performansını ve verimliliğini analiz edin.
• Analizleriniz sonucundaki elde edeceğiniz bilgiler ışığında iş akışlarınızda 

verimlilik arttırıcı değişiklikleri yapın.

Bu yaklaşım, değişimi şirket kültürünüzün bir parçası yapar. PaperWork bu 
yaklaşım ile kurumunuza paha biçilemez bir değer katar.



HER ORTAMDAN İŞ AKIŞLARINIZI YÖNETİN

18. Yıl

Tablet ve telefondan 
mobil uygulamamız ile

Bilgisayardan, web 
uygulamamız ile

Outlook içerisinden, 
Outlook eklentimiz ile

E posta içerisindeki 
linklerden

Kendi geliştirdiğiniz 
uygulamalar 
içerisinden



Süreçleriniz Kağıt Üzerinde Kaldığı Sürece, Verimlilikden Söz 
Edemeyiz

İşlem adımlarına, tamamlama süresi belirleyip işin 
belirlenen zamanda yapılmazsa yöneticilerine 
uyarı e postası göndermesi sağlanır, iş başka 

birine de        yönlendirilebilir

Kişilerin üzerine atanmış 
işlerin anlık olarak izlenmesi

Tüm çalışanlarınızın, 
yönetimin koyduğu kurallara 

uygun olarak süreçlerinizi 
uygulamasının garanti altına 

alınması

KPI,İşlerin verdiğiniz 
tamamlanma sürelerinde bitip 
bitmediği ve kişilerin üzerlerine 
atanan işleri ne kadar sürede 
tamamladığı, detaylı olarak 
raporlanır.Böylece kişilerin 

yaptığı iş miktarını görebilirsiniz

İyileştirilme yapılması 
gereken işlem adımlarını 
kolaylıkla tespit eder ve 

verimli hale getirebilirsiniz

Başlatmış olduğunuz işin, şu anda kimde onayda 
olduğunun görsel olarak takibi

Paper
Work



PaperWork Content Server, PaperWork API

Rule Engine Web Services .Net & Web Service Library

Full-text Search OCR

Security Services Audit Logs

Electronic FormsContent Services Reporting Services Archive Services

E-İmza

E-Fatura

Süreç ve İş Akış 

Yönetimi

Doküman Yönetimi

PaperWork

MS Outlook

Sigorta Masraf

Satın alma

Müşteri Çağrı

Sözleşme

Gelen/Giden Evrak

Avans

Ruhsat Dosyaları

Fatura Onay

Malzeme Talep

Teklif Hukuk

Sözleşme

Performans

Müşteri Dosyaları

İş Emri

Projeler

Proje Dokümanları

Kalite Yönetim

Sipariş Yönetişim

KEP

Kayıtlı Elektronik 

Posta

E Yazışma 

Paketi

Directory Ser


