
OnBase ; kurumlar ın i ş süreç ler in in otomasyonunu 

gerçekleştirerek, zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini, 

organizasyonel verimliliklerini arttırmalarını, standartlara uyum 

yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca kurumsal 

içeriğin tanımlamalarına uygun olarak; bilginin çalışanlar, iş 

ortakları ve müşteriler arasında etkin paylaşımını temin 

etmektedir.

OnBase’in hızlı kurulum ve geliştirme yeteneği, hizmet 

maliyetlerinin düşmesini ve toplam satın alma maliyetlerinin 

uygun hale gelmesini sağlamaktadır. Kurum içerinde yetiştirilen 

personeller kısa sürede uygulama geliştirme yeteneği 

kazanmaktadırlar.

Operasyonel Etkinlik ve
Kurumsal Zeka Platformu
Bir Platform, Sınırsız Potansiyel

Analytical Reporting Verinin doğruluğunun arttırılmasını
ve performansın ölçülmesini sağlar.

Capture  
Çeşitli 
kaynaklardan 
dokümanların 
alınması 
sağlanır.

OCR

Read
Tanıma 
gerçekleştirilir 
ve sayfadaki 
tüm uygun veri 
değerleri 
saklanır.

Classify
Belgeleri 
otomatik olarak 
tanımlamak için 
belgelerdeki 
içeriği kullanır.

Extract
Validate
Koşula bağlı 
kalmadan 
belge 
üzerindeki 
alanların 
çıkartılması 
sağlanır. 

Verify
Kullanıcıların 
verileri 
doğrulayabilme 
ve hatalı verileri 
düzeltmesini 
sağlar.

Export
Verinin istenilen 
sistemlere 
aktarılmasını 
sağlar.



• Satınalma, Finans, Hukuk, İnsan Kaynakları gibi birimlerin sözleşmelerine ait süreç yönetimi 
yapılabilir.
• Kurum genelinde sözleşme yaratma, onay işlemleri bu sistem üzerinden kurum organizasyon 
şemasına uygun olarak “Active Directory” ya da “ERP Entegrasyonları” yürütülebilir.
• Süreçlerin bir form ile başlatılması ya da standart sözleşme şablonu kullanımı mümkün.
• Süreç içerisinde dokümanların ilişkilendirilmesi, not alınması, anatasyon ve  tartışma 
ortamlarının oluşturulması gibi fonksiyonlar kullanılabilir.

• Muhaberat ve İdari İşlere ait evrakların elektronik ortama aktarılması, belgelerin ilgili birimlere 
yönlendirilmesi ve bilgilendirme süreci.
• Otomatik evrak takibi ve raporlama.
• Onay, geri gönderme, bilgilendirilecek birim ekleme vb. fonksiyonların kullanılması.

• Kurum genelinde yazışma ve onay işlemleri bu sistem üzerinden kurum organizasyon 
şemasına uygun olarak “Active Directory” ya da “ERP Entegrasyonları” yürütülebilir.
• Süreçlerin bir form ile başlatılması ya da standart bir şablon kullanımı sağlanabilir.
• Yazışma sistemi içinde yazışmanın gönderileceği birim ve bilgilendirilecek birimler otomatik 
ya da manuel belirlenebilir.
• Onay sistemi, ara ve nihai onaycı seçimi, vekalet yönetimi gibi süreçler yönetilebilir.
• Hatırlatma bildirimleri ve bekleyen işlemler için gruba veya yöneticilerine hatırlatma 
gönderilebilir.

Sözleşme Yönetimi

Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi Çözümlerimiz

Gelen / Giden Gönderi Süreç Sistemi

• Grup ve profil bazlı yetkilendirme yapılabilir.
• Gruplar ve profiller “Active Directory” ya da belirlenecek  yapı üzerinden
(SAP-Oracle vb.) yönetilebilir.
• Vekalet sistemi için gerekli hazır servisler kullanılabilir ya da uyarlanabilir.

Kullanıcı Grup Yönetimi ve Vekalet Sistemi

Kurumsal Yazışma ve Onay Sistemi



Genel Olarak OnBase

• OnBase, Android, IOS mobil cihazlar ve Windows vasıtasıyla, kullanıcılara ofis dışındayken 
OnBase doküman ve süreçlerine kolay ve güvenli erişim imkanı sağlar.
• Kullanıcılar ofis dışında acil onay verebilir ve yönlendirme yapabilir.
• Mobil uygulamalar, sisteme erişimde sorunlar yaşanması durumundaki kayıp zamanları telafi 
etmek için kullanılabilir.
• Mobil uygulama kullanımı elektronik imza ile entegre edilerek daha güvenli bir yapıya 
dönüştürülebilir.
• Mobil uygulama üzerinden fotoğraf ve resimler yüklenebilir ve indeksleme yapılabilir.
• Responsive özelliği ile mobil cihazlar için ayrıca arayüz tasarımı yapmadan, varolan arayüzün 
yetki bazlı olarak mobil cihazlar üzerinden de erişilebilir olması sağlanır. 

Form ve Doküman Tabanlı İş Akış Yönetimi (BPM & Workflow Suite)

Akıllı Doküman İşleme (Intelligence Capture)

Mobil Cihaz Erişim (Mobility)

• Doküman ve Form Tabanlı süreç geliştirme
• Sürükle bırak ile form ve süreç tasarımı 
• İş kuralları doğrultusunda organizasyonel yapıya uygun kurumsal onay süreçleri
• İzleme ve ölçümleme altyapıları

• Donanım ve ortam bağımsız veriyi kaynağında yakalama
• Kural tabanlı iş zekası 
• Otomatik doküman sınıflandırma  ve ayrıştırma
• Akıllı okuma teknolojisi ile veri çıkartma (OCR-ICR-OMR-Barcode Recognation)
• Verinin anlamlandırılması, süreç ve sistem entegrasyonları



Türkiye’de sadece Data Market tarafından sunulabilen bir içerik ve doküman yönetim sistemidir.
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Türkiye bilişim sektörü lider firmalarından biri olan Data Market, 1992’den beri çözüm sağlayıcı ve sistem entegratörü 
kimliğiyle, müşterilerinin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri bir bilgi teknolojileri iş ortağıdır. Data Market sektördeki 
25. yılını kutlarken, teknoloji gibi her gün değişen bir sektörde kendisini sürekli yenileyerek sürdürülebilir teknoloji çözümleri 
sunmaya devam etmektedir.

Data Market, dijital dönüşümün merkezinde yeralan ve değişimin en yoğun olarak yaşandığı bilgi 
teknolojileri sektöründe 25 yılı aşkın süre boyunca kurumların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra sahip olduğu 
sektörel deneyim, dijital pazarlama yatırımları ve dijital dönüşüm konusunda öncü, güvenilir ve 
pazardaki en yetkin iş ortağıdır. 

Türkiye’nin en saygın kuruluşlarından oluşan ve her geçen gün büyüyen bir portföye çözüm sunan Data 
Market, dijital dönüşüm vizyonunu müşterilerine verimlilik ve rekabet avantajı olarak kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Sağladığı bu somut kazanımlar ve müşteri odaklı yaklaşımı Data Market’i finans, 
sigorta, enerji, üretim ve perakende gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde tercih edilen 
stratejik bir iş ortağına dönüştürmüştür. Sektörel uzmanlık ve stratejik iş ortaklığının getirdiği bu 
dönüşüm Data Market’i, dijital dönüşüm alanında dünyada lider statüsünde bulunan birçok firma ile iş 
ortaklığı yapmasının yanısıra kendi çözümlerini de geliştirmeye yönlendirmiştir.

Dijital Dönüşüm sürecinde stratejik iş ortaklarımızdan biri Hyland Software Inc. şirketidir. Hyland 
Software Inc. 1991 yılında Westlake Ohio’da kurulan Amerika menşeli bir firmadır. Hyland Software 
tarafından geliştirilen OnBase platformu, belge ve süreç yönetimine dair çözümlerin sunulduğu 
Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterprise Content Management) platformudur. Data Market 2011 yılından 
itibaren Hyland Software’in Türkiye’deki tek yetkili Çözüm Sağlayıcısı (Authorized Solution Provider) ve 
distribütörüdür. Ayrıca 2017 yılından itibaren de EMEA bölgesindeki yetkin Servis Sağlayıcı (Service 
Provider) olarak hizmet vermektedir.

Kurumların istek, ihtiyaç ve kullanım şekline bağlı olarak Belge ve Süreç Yönetimine dair çözümler sunan 
OnBase platformu, kurumların mevcut iş uygulamaları ile kolayca entegre olan, iş süreçlerinde hızlı 
geliştirme yeteneği sunan bir Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi ve İş Süreçleri platformudur.


