BELGELERİNİZ HER AN ELİNİZİN ALTINDA!

DOCUMENTS İNNOVA
DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
İşletmelerin en büyük masraf kalemlerinden ve iş yüklerinden biri olan kağıt evrakların
oluşturulması, takibi, gönderimi, erişimi ve saklanması yoğun emek ve zaman
harcanan bir süreç. Üstelik bütün bu işlemlerin yasal mevzuata tam uyumlu bir şekilde
gerçekleştirilme zorunluluğu, süreci daha da kritik bir hale getiriyor. Documents İnnova,
tüm evrak işlerinizi dijital ortama taşıyarak güvenilir, her an ulaşılabilir ve esnek bir
çözüm sunuyor. İşletmeniz Documents İnnova ile dijital dönüşümde önemli bir aşama
kaydederken, ekipleriniz de tüm enerjilerini ana iş faaliyetlerine odaklanmaya ayırabiliyor.
Özellikle büyük ölçekli işletmeler ve kamu kurumları olmak üzere tüm işletmelerin en temel “değerlerinden”
biri de dokümanlar. Tüm süreçleri kayıt altına alan bu belgelerin oluşturulmasından imha aşamasına kadar
her noktada titizlikle çalışılması, gerek kurumsal hafıza gerekse yasal mevzuatın gereklerinin tam olarak
yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dijital dönüşüm öncesinde yoğun biçimde insan emeğiyle
yürütülen bu süreç, Documents İnnova Doküman Yönetim Sistemi’yle en güvenilir ve esnek şekilde dijital
ortama taşınıyor.
TSE standartları doğrultusunda geliştirilen Documents İnnova, dijital belgeleri yasaların belirlediği şartlara
ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretme, işleme ve arşivleme işlevlerini gerçekleştirmenin
yanı sıra, gerektiğinde bu belgelerdeki verilere hızlı bir şekilde erişme imkanı da sunuyor.

Documents İnnova’nın bileşenleri
•
•
•
•
•
•

Elektronik-Mobil İmza
Doküman Yönetim Sistemi
Mobil Uygulama
Belge/Evrak Yönetim Sistemi
İş Akış/Süreç Yönetim Sistemi
Arşiv Yönetim Sistemi

www.innova.com.tr

•
•
•
•
•

IRM Şifreleme ve Hak Yönetimi
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu
Tarama/Optik Karakter Tanımlama (OCR) Sistemi
Form Yönetimi
Entegrasyon Katmanı

Uçtan uca doküman yönetimi için Documents İnnova
Documents İnnova, belgelerin oluşturulup saklanmasının ötesinde, kurumsal süreçlerinizin tamamını
modelleyen ve standartlaştıran bir çözüm olarak hizmetinize sunuluyor. Documents İnnova ile hızlı ve
güvenli bir şekilde ve kurumsal standartlar doğrultusunda oluşturulup işlenen belge ve dokümanlar, esnek
birer yönetim aracına dönüşüyor. Her an erişime açık durumda olan bu dokümanlar üzerinden detaylı
raporlama da yapılabiliyor. Üstelik bütün bu süreçlerde iş gücü, kağıt, gönderim gibi maliyetlerden ciddi
oranda tasarruf sağlanıyor.

Belgelere erişimde zaman-mekan sınırlarını aşın
Hem maliyet hem de iş gücü avantajı sağlayan Documents İnnova, web tabanlı yapısı ve Android ve iOS
işletim sistemleri üzerinde mobil kullanımı sayesinde mekan ve zaman engellerini aşarak tamamen özgür
bir çalışma ortamı yaratıyor. Dinamik sorgu oluşturma, belgenin kategorisine göre dinamik üst veri alanları
ekleme, farklı formlar tasarlama ve dinamik iş akışları oluşturabilme gibi gelişmiş yetenekleri işletmenize
kazandıran Documents İnnova, sıradan bir çözümün getirdiği tüm kısıtlamaları aşmanızı sağlıyor.

Tamamen yerli, her an yanınızda
Yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Documents İnnova’nın en büyük avantajlarından biri de sürekli
uzman desteği sağlanması. Sadece projenin teslimine kadar geçen aşamalarda değil, platformun
çalışmasını sürdürdüğü her gün ve her saat, sisteminiz Documents İnnova güvencesi altında bulunuyor.
Esnek bir yapıyla kurgulanan Documents İnnova, pazardaki değişen ihtiyaçlara ilişkin öngörüler ışığında,
kısa sürede yeni çözümler sunabiliyor. Gelişime açık ve dinamik ekibimizin de katkısıyla, doküman yönetimi
süreçleriniz işletmenizle birlikte büyüyüp gelişiyor.

Avantajlar
Mevzuata ve standartlara %100 uyum
E-imza & mobil imza desteği
Resmi yazışmalarda güvenilirlik
Evrakların her aşamada sürekli takibi
Seyahat, izin, araç tahsisi gibi formların sistem
üzerinde oluşturulması
• Web tabanlı dinamik iş akışı
• Ölçüm, analiz ve değerlendirmelerle performans
artırımı
•
•
•
•
•

• Esnek süreçler, hızlı adaptasyon
• Farklı kurumsal teknoloji sistemleriyle
entegrasyon
• Sınırsız kullanıcı sayısı
• Gizli belgeler için şifreleme özelliği
• Mobil uygulamada iOS ve Android desteği
• İngilizce dil desteği

Rakamlarla Documents İnnova
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