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Evraklarınıza ulaşmak için klasörler
arasında kaybolmayın!
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DOSYA ARŞİVLERİNDE KAYBOLMAYIN!
İşleriniz büyüyüp müşterileriniz çoğaldıkça aynı
oranda arşivlenmesi gereken evraklarınızda
artar. Bu evraklar, müşteri faturaları, teklifler,
sözleşmeler, sipariş formları, teknik çizimler ve
şirket içi kullanılan evraklardan oluşmaktadır.
Geçmişe dönük bir evrağa ihtiyacınız
olduğunda klasörler, raflar, düzensiz
oluşturulmuş arşivler arasında mücadele etmek
zorunda kalırsınız. Düzenli bir yerleşim için
işyerinizde büyük bir fiziki alanı bu konuya
ayırmanız gerekir!!

EVRAKLARINIZ İSTEDİĞİNİZ AN
KARŞINIZDA!
Evraklar sistemde belli bir kurala ve bağlantıya
göre kayıt edilir, Kayıt esnasında evraklar bir
veya birden çok kritere göre kayıt yapılabilir,
evrakları isterseniz bir cari hesaba, isterseniz bir
olaya, isterseniz bir kullanıcıya, istersenizde
hepsine aynı anda bağlayabilirsiniz. Bu sayede
bir evrağı aradığınızda sadece bir kaç bilgisini
biliyor olmanız yetecektir. bulmak istediğiniz
evrağı en kesin sonuçla önünüze getirir.
KUSURSUZ GÜVENLİK!
Sistemde ayrıntılı bir yetkilendirme modülü
bulunmaktadır. Hangi kullanıcınız neyi
görebilir neyi yapabilir sadece karar verin ve
çok pratik bir şekilde uygulayın.
EN İYİ FİYAT!
Yazılım ücreti kullanıcı sayısı bağımsızdır.
Kurum içerisinde dilediğiniz sayıda kullanıcıda
sistemi çalıştırabilirsiniz. 1yıllık garanti kapsamı
sonunda yıllık destek ücreti kullanıcı sayısına
göre belirlenmektedir.
GARANTİ VERİYORUZ!
Yazılım güncelleme ve destek garantisindedir.
Güncelleme ve destek sözleşmesi kapsamındaki
bütün kurumlar otomatik güncelleme metodu
ile güncellenir.

Eski ve yeni bütün evraklarınızı saniyeler içinde
bulun!

[ GENEL ÖZELLİKLER ]
Cari Kartlar Modülü
Oda yazılımından gönderilen bilgilendirme mesajlarının
toplandığı bölümdür. Mesajlar bildirim olarak gelir. Sms
masrafını ortadan kaldırır.
Personel-Kullanıcı Tanımları Modülü
Oda yazılımında oluşturulan toplantı kayıtları hakkında gelen
bildirimlerin toplandığı bölümdür. Bu bölümden toplantıya
katılıp katılmayacağını seçebilir. Ayrıca katılım durumunu
direk bildirimden de cevaplayabilir. Katılmayacaklar
mazeretinide bu bölümden giriş yapar.
Tarayıcıdan-Dosyadan Arşivleme Modülü
Oda yazılımına girilen haberlerin mobil uygulamada
gösterildiği okunabildiği bölümdür.
Arşiv Özel Kartları Oluşturma Modülü
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Meclis Üyelerinin ayrıntılı bilgileri
ile bulunduğu modüldür. Şube yazılıma anlık bağlıdır.
Arşiv Havuzları ve Türleri Modülü
Bütün üyelerin bulunduğu modüldür. Bu bölümde üyeler
arasında sektör, ürün, marka vs arama yapılabilir
Yatkilendirme Modülü
Üyelerin sektör kurullarına göre dağılımının yer aldığı
modüldür. Modülde bütün üyelerin ayrıntılı bilgileri yer
almaktadır.
Raporlama Modülü
Üyelerin personel ihtiyaçlarının yayınlandığı modüldür. Bu
bölümden kişiler istediği ilana başvuru yapabilecektir.
Döküman Paylaşma Modülü
Kuruma ait gazete, dergi vs gibi basılı yayınların okunabildiği
ve indirilebildiği bölümdür.

[ BEST YAZILIM İŞLETME ÇÖZÜMLERİ ]

www.bestyazilim.com.tr

Hitit Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi
Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Binası

Çözüm Üretir…

Kat:2 No:7

Merkez/Çorum

bestyazilim@bestyazilim.com.tr
0 364 666 01 19 (PBX) 0 364 224 68 21 (FAKS)

