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TEKFEN İnşaat

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

BoraJet Havacılık

Çalık Enerji

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Lüleburgaz Belediyesi

Milli Prodüktivite Merkezi

Feka Otomotiv

Bilgiye erişim sayesinde

işgücünden tasarruf edin,

süreçlerinizi otomatikleştirin

ve veriminizi artırın. 

devamı »

Süreçlerinizi tanımlayarak

standart hale getirin ve

kaliteyi en üst düzeye

çıkartın. 

devamı »

İşgücünden, kırtasiye

giderlerinden ve zamandan

tasarruf edin, gerçek

işinize odaklanın. 

devamı »

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011 yılında enVision  Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi ile

tanışarak kağıtsız bir ofise merhaba demiştir. Tecrübeli ve uzman enVision  kadrosu

tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi için hayata geçirilmiş olan Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi, her gün

yüzlerce çalışanın ve binlerce üniversitelinin evrak süreçlerini aksamadan ve kesintiye uğramadan çok hızlı

bir şekilde yürütebilmesini sağlamaktadır. 

Üniversitenin tüm akademik birimleri (fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları) ve idari birimleri arasındaki iç yazışmalar ve üniversite dışı

yazışmalar ile tüm gelen ve giden evrakların takibi enVision  Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi  üzerinden gerçekleştirilirken, Personel Gider

Onayı, İdari ve Yıllık İzin Onay süreçleri gibi üniversitede kullanılan tüm süreçler de enVision  iş akış motoru ile sistemde tanımlanmış olup kullanıcılar

tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, başta Galaxy, IPad ve BlackBerry olmak üzere çeşitli mobil cihazlardan sisteme erişim, onaylar ve benzeri

birçok işlemin de kullanıma alınması ile üniversite süreçlerinin akışları hızlandırılmış ve beklemelerin en aza indirgenmesi sağlanmıştır. 

enVision  Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi  ile artık İzmir Ekonomi Üniversitesi çok iyi bir hafızaya sahip... Hangi evrakın nerede işlem gördüğünü,

kimin parafını kimin imzasını taşıdığını, nerede arşivlenmek üzere saklandığını, hangi kullanıcıya zimmetlendiğini bulmak enVision  ile çok kolay! 

Proje süresince görev alan tüm çalışanlarımızı kutlar, sistemin analizinden devreye alınışına sonrasında ise desteklerini esirgemeyen İzmir

Ekonomi Üniversitesi yöneticilerine ve personeline teşekkür ederiz.

Başarı hikayeleri, farklı sektörlerden örnekleme yapılarak sadece bazı müşterilerimiz için detaylandırılmıştır. Diğer tüm müşterilerimiz ve başarı hikayelerimiz için

bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
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