
TRUSTEETM  

Doküman ve İş Akış Yönetimi 

http://www.trustee.com.tr 



TRUSTEETM nedir?  

Doküman Yönetim Sistemi 

Elektronik Form tasarımı 

Doküman oluşturma, 
paylaştırma, yayınlama 

Versiyon takibi 

Onay süreçleri 

Toplu tarama ve görüntü 
işleme 

 

 



TRUSTEETM nedir?  

İş Akış Yönetim Sistemi 

İş akış tasarımı 

İş akış çalıştırma 

Aktivite atama, 
yönlendirme 

Zamanlama 

Performans ölçümü 

 



TRUSTEETM nedir?  

Evrak Takip Sistemi 

Gelen evrak ve teslim, 
havale, iade 

Giden evrak 

Sorumlu atama 

Son tarih kontrolü 

Dosyalama 



TRUSTEETM nedir?  

Arşivleme 

Fiziksel arşiv yönetimi 

Dolap-raf adresleme 

Arşivleme 

Ödünç-İade işlemi 

Saklama süresi ve İmha 



TRUSTEETM nedir?  

Resmi Yazışma ve E-İmza 

Antetli sayfa tasarımı, PDF formatlama 

Adres, Ek, İlgi referansları 

Elektronik imza atma ve doğrulama 

e-Devlet Uyumlu e-yazışma paketi 

İzin-Vekâlet İşlemleri, yetki devri 

 



TRUSTEETM nedir?  

OCR ve Barkod 

Karakter tanıma (OCR) 

Barkod okuma 

Word, Excel, Metin, PDF ayıklama  

Tam metin arama 

 



TRUSTEETM nedir?  

Zengin PDF Araçları 

Word, Excel, Text, Jpeg, Png, Tif, Bmp gibi 
formatlardan PDF’ye dönüştürme 

PDF parçalama, birleştirme, sayfa değiştirme, 
sayfa ekleme 



TRUSTEETM nedir?  

Mobil (Cep, Tablet) Kullanımı 

Mobil arşiv arama 

Mobil onay-ret işlemi 

Mobil evrak havalesi 



TRUSTEETM nedir?  

Takvim 

Doküman yönetimi uyumlu 
takvim uygulaması 

Toplantı duyuru formu 

Toplantı tutanağı 

Uyarılar 



TRUSTEETM nedir?  

Durum Raporları ve Uyarılar 

Yaklaşan işlem 

Okunmayan evrak 

Geciken işlem 

Bekleyen onay  



TRUSTEETM nedir?  

Yetkilendirme 

Her birim ve şahıs sadece kendisini 
ilgilendiren belgelere ulaşabilir 

Klasör, belge, üstveri bazlı 
yetkilendirme 

Kurum, birim, rol ve şahıs bazlı 
yetkilendirme 

Gizli, özel, hizmete özel gizlilik 
dereceleri 



TRUSTEETM nedir?  

TRUSTEETM saydığımız bu özellikleri ile bir… 

… ofis yönetimi 

… saklama ve depolama 

… arşivcilik 

… personel performansı ölçümü 

… belge güvenliği 

… aktivite takip 

  … aracıdır. 

 

 



Sorun nerede ? 

 Belgelerin aslına -ıslak imzalı suretlerine- kolaylıkla ulaşamama, 
 Belgeler ile bilgisayar kayıtları arasında doğru bağlantı kuramama, 
 Yanlış dosyalama, dağınık arşiv yapısı, 
 Hukuken saklanması gereken ancak kaybolan önemli belgeler, 
 İmha süresi geldiği halde ayıklanamayan ve yığılan dosyalar, 
 Evrak aramakla geçen saatler,  
 Birimlerde gereksiz kopyalama, yazdırma ve çoğaltmalar, 
 Teklif, sipariş, sözleşme, resmi yazı oluşturma sırasında yaşanan 

zorluklar ve gereksiz tekrarlanan işler, 
 Yazışmalarda şirket standardı oluşturamama, kurumsallaşamama ve 

kötü imaj, 
 Yaygınlaşan e-Devlet uygulamaları ile uyumsuzluk, 

 
 



Sorunun maliyeti..! 

 Saklanması gereken önemli 
belgelerin yangın, su basması 
ve kaybolma riskini hiçbir 
sigorta şirketi karşılayamaz. 

 Evrak aramakla geçen zaman 
tamamen gerçek faaliyetin 
dışındadır ve bir kayıptır. 

 Dağınıklık, sürekliliği olan gizli 
bir maliyet getirir. Paylaşımı, 
takibi ve yönetimi zorlaştırır.  



TRUSTEETM sistemi nasıl çalışır? 

Tarama 

E-Yazışma 

E-Posta 

Faks 

Web Servisi 

Gelen Evrak 

Giden Evrak 

İş Akışı 

Uyarılar Raporlar Sorgular 

Evrak Defterleri 

İş Akış Havuzu 

Klasörler 

Arşiv 

Süreçler 

Kaynaklar 

Veritabanı 

Çıktılar 



Entegrasyon 

TRUSTEE 

ERP 

CRM 

MRP 

E-Posta 

Faks 

E-Devlet, KEP 

Sms 



Hangi sektörler? 

Belgelerin kullanımı her iş sahasında 
kaçınılmazdır. Bu nedenle TRUSTEE sektörden 

bağımsızdır. 

 

Üretim, Sağlık, Ticaret, Sigortacılık, Ulaşım, 
Hukuk, Liman İşletmeciliği, Yazılım, Müşavirlik, 

Turizm, Eğitim … 

 



Ölçeklendirme 

TRUSTEE’nin kolaylık ve yüksek performans 
sağlamasının yanında en önemli özelliklerinden 
birisi, çok büyük ölçekli paralel sunucu (cluster) 
sistemlerinde çalışabildiği gibi, optimum 
fiyatlandırma seçenekleri ile küçük bir dizüstü 
bilgisayarda da kullanılabilmesidir. Kurumsal, orta 
ve küçük (enterprise, standard, small editions) 
paketleri ile TRUSTEE, firmanıza kurumsal nitelik 
kazandırmak için size düşünebileceğiniz en hızlı 
başlangıç modelini sunmaktadır.  

 



Farklı paketler 

 Mikro   3 kullanıcı 
 

 Küçük   6 kullanıcı 
 

 Orta   9 kullanıcı 
 

 Standart  >9 kullanıcı 
 

 Kurumsal  Cluster  



Neler yapabilirim 

 Fatura  

 Teklif 

 Sözleşme 

 Makbuz 

 Çek 

 Senet 

 Sicil 

 Resmi Belge 

 Kalite Formu 

 Harita 

 Proje 

 Fotoğraf 

 Çizim 

 Poliçe 

 Dava Dosyası 

 Ofis Belgesi 

 Fatura Onay Süreci 

 Satınalma Süreci 

 Dava Takip 

 Başvuru Takip 

 Satış Öncesi 

 Satış Sonrası 

 Yardım Masası 

 İş Emri 



Ekran Görünümleri 



Ekran Görünümleri 



Ekran Görünümleri 



Ekran Görünümleri 



Ekran Görünümleri 



Ekran Görünümleri 



Altyapı ve Teknoloji 

• C#, .NET 4.5 

• Web Api, SOAP Servis  

• HTML 5, Javascript 

• Oracle, SQL Server 

• Chrome, Firefox, Edge, IExplorer, Safari 

• Mobil 

• Cluster uyumlu 

 

 



Bazı Referanslar (Yeni Sürüm) 



Eski sürüm arşivleme projeleri 


