
 

 

4 Mart 2020 Torbalı Ticaret Odası  
Konferans Salonu      

Doküman ve Süreçlerin Dijital Dönüşümü Semineri 

 

Çok geç olmadan dijital dönüşüme başlayın! 
  
Süreçlerini kontrol eden, karlılığı da kontrol eder!!! Neyi bekliyorsunuz? Çok geç olmadan, dijital dönüşüme 
başlayın. Kağıt formları ortadan kaldırıp, diğer uygulamalarla entegre olarak, süreçlerinizi dijital ortama 
aktaralım. 
 
PAPERWORK platformu, kağıt formları ortadan kaldırır. Dijitalleşmenin tüm avantajlarını çalışanlara 
hissettirir. Web ve mobil ortamlardan işleri yönetmenizi sağlar. İşlerin çalışanların iş yüküne göre dağıtımını 
yapar ve yapılma sürelerini ölçer. İşlerin anlık takibi ve süreç performanslarının ölçülmesi, firmaya çeviklik 
kazandırır. Süreçlerin sorunlu noktaları tespit eder ve düzeltir. Kaynak planlaması yaparak, çalışanlarınızın 
zamanını en verimli şekilde kullanmanızı sağlar. Belgeleri yönetir. Doğru kişiye doğru zamanda belgeleri 
ulaştırır. 
Dijitalleşme ile dağınıklık ve kaos ortadan kalkar. İş yapma şeklimiz süreçler ile kontrol edilir.    Firmalar, 
müşterilerine sundukları hizmet kalitesini yükseltirler. Çalışanlar, angarya işlerden kurtulduğu için, işlerine 
daha kolay konsantre olurlar. Tüm enerjilerini, ürün ve hizmet kalitesini yükseltmeye harcarlar. 
 
DELFİN ARŞİV  Kurum ve şirketlerin her türlü dokümanını dijital olarak dönüştürme hizmetini vermekte, 
uygun teknolojik çözüm önerilerini sunarak, anahtar teslim projeler sayesinde kurumlara katma değer 
sağlar. Kurum ve şirketlerin her türlü dokümana ve bilgiye kolayca ve hızla ulaşmalarını sağlayarak, iş 
performanslarını artırır, zamandan tasarruf etmelerini sağlar.  
  
 XEROX  Dokümanları görüntü teknolojileri kullanarak dijital ortama aktarılmasını   sağlar.  Kullandığı 
yazılımlar sayesinde dokümanların hızlı ve kolay olarak dijital ortama aktarılması ile kurum ve firmalara 
katma değer  sağlamaktadır. 
 
Dijital Dönüşüm ile gelen yenilikleri daha yakından tanımak isterseniz ücretsiz etkinliğimize katılabilirsiniz.  
 
 
 

 

 
 



 

PROGRAM 
14:00 - 14:15 Kayıt Karşılama 
14:15 - 14:45  Arşiv Hizmetleri ve Dokümanların dijital ortama aktarılması operasyonu  
Delfin Arşiv Genel Müdürü, Erkut ÇOBAN 
 
14:45 - 15:45  Süreçlerin Dijital dönüşümü,  
PaperWork ECM&BPM çözümleri ve SAP/ERP entegrasyon tanıtımı,  
PaperWork Satış Direktörü, Tolga EŞİZ 
 
15:45 – 16:00  Çay / Kahve arası 
 
16:00 – 16:30  Doküman tarayıcılar ve tarama uygulamaları  
Xerox Türkiye Pazarlama Müdürü, Esin OGÜNÇ 
 
 
  

          

Fiziksel-Dijital Arşivleme ve Donanım  
Birikimiyle yıllardır arşivleme ve dijital dönüşüm merkezi olarak hizmet veren Delfin, her türlü 
doküman tabanlı teknolojileri en güncel haliyle kurumunuzun faydasına sunar. İhtiyacınız olan 
teknolojik altyapıyı kurarken, fiziksel ve dijital arşivleme çözümleriyle hem zamandan hem 
maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar.  

 
 

 
Dijital Dönüşüm Sihirbazı  
Bütünleşik PaperWork platformu, süreç ve doküman yönetimi özelliklerini bir sistem üzerinde 
toplar. Kurumların süreç ve doküman yönetimi ihtiyaçlarını karşılar. Entegre süreçler sırasında 
dokümanlar üzerinde tam kontrol sağlar. 
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