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BIZdocs Ana Ekranı/Arayüzü

Şekil 1: BIZdocs Ana Ekranı

Bızdocs ana ekranı üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Menüler ve menülere ait işlemler ana ekranda sol tarafta yer
almaktadır. İşlem yapılacak menü seçildikten sonra, menüye ait işlemler ağaç yapısında yine sol tarafta listelenir. Sağ
tarafta ilk açılışta mesajlar ve varsa vekâlete ilişkin bilgiler yer almaktadır. Sağ tarafta aynı zamanda seçilen işlemlere
ait alanlar yer alacaktır.

Ana ekranda yer alan buton ve pencerelerin işlevleri;

Evrak Ekleme
Evrak ekle “

” butonu ile açılan ekranda;





Evraka ait SDP, konu, iş akışı gibi bilgilerinin girişleri yapılır.(1)
Bilgisayarınızda yüklü bir evrakı eklemek için “İçerik ekle” butonu kullanılır.(2)
Ek ve ilgisi var ise eklenir.(3)





Yeni Butonu Tıklanır.(1)
Bilgisayarınızda yüklü bir evrakı eklemek için “Yükle” butonu kullanılır.(2)
Ekin adı belirlenir.(3)

Tüm işlemler yapıldıktan sonra “
” butonu ile evrak kaydedilir. Eğer evrakı kaydederken otomatik İş akışını da
başlatmak istiyorsak ekranın altından ilgili iş akışını “İş Akışı Seçimi alanından” seçmek gerekir.

Şablondan Evrak Üret
Şablondan Evrak Üret “

” butonu tıklanılarak açılan ekrandan;

a.) Evrak editörden oluşturulacak ise

 Evrakın konusu yazılır (1)
 SDP klasörü seçilir.(2)
 Ek ve ilgisi var ise eklenir.(3)
 Dağıtım listesi eklenmesi isteniyorsa seçilebilir.(4)
 Metin girişi yapılır.(5)
 Tüm işlemler bittikten sonra evrakı oluşturmak için kaydet butonuna basılır.(6)
b.) Evrak Şablondan oluşturulacak ise;










Şablon seçeneği seçilir. (1)
Şablon türü seçilir. (2)
Konusu yazılır.(3)
SDP klasörü seçilir.(4)
Ek ve ilgisi seçilir.(5)
İş akışı otomatik başlatılacak ise ilgili iş akışı seçilir.(6)
Şablonun alanları yazılır.(7)
Tüm işlemler bittikten sonra evrakı oluşturmak için kaydet butonuna basılır.

Gelen Evrak
Gelen Evrak “

” butonundan açılan ekrandan;






Bilgisayarınızda yüklü bir evrakı eklemek için İçerik ekle butonu kullanılır.(1)
Evrak taranarak eklenecek ise İçerik tara butonu kullanılır.(2)
Evraka ait SDP,konu,iş akışı gibi bilgilerinin girişleri yapılır.(3)
Evrakın geldiği kurumu DTVT listesinden seçilmesi ve bilgileri girilir.(4)

Not : Evraka ek ve ilgi eklemek için gerekli açıklamalar 1.maddede anlatılmıştır.

EBYS’de Bugün ekranı
EBYS’de Bugün ekranında sekmelerden oluşan alanda ;








Okunmamış Evrak
: Havale ile gelen okunmamış evrakların bulunduğu yerdir.
İşlem Bekleyenler
: Havale ile gelen okunmuş ancak işlem yapılmamış
evrakların bulunduğu yerdir.
İmza/Paraf/Olur/Reddedilen : İş akışı ile gelen, reddedilen, imzalanan, paraflanan ve olur
verilen evrakların bulunduğu yerdir.
Süreci Devam Edenler
: İş akışı imza rotasında üst makamlardan
imza/paraf/olur/red bekleyen evrakların takip edildiği yerdir.
Taslak Evrak: Eklenen evraka hiçbir işlem yapılmaz ise (iş akışı, havale gibi) bu sekmede yer
almaktadır.
Süreci Tamamlananlar: İş akışında tüm imza rotalarının tamamlandığında bu sekmede yer
almaktadır.

Havale İşlemleri
Belge Yönetimi Modülü – Tüm evraklar uygulamasına tıklanır.Açılan pencerede ilgili evrak üzerinde mousenin
sağ tuşu tıklanır. Havale seçeneği seçilir.





butonu ile havale edilecek makam ve/veya makamlar seçilir.
Gereği, Bilgi veya Koordine seçeneklerinden ilgili havale türü seçilir.
Varsa son işlem tarihi , açıklaması yazılır ve gönder butonuna tıklanarak havale işlemini
gerçekleştirmiş oluruz.

İş akışı durumları ve içerik değiştirme işlemleri
Belge Yönetimi Modülü – Tüm evraklar uygulamasına tıklanır.Açılan pencerede ilgili evrak üzerinde mousenin
sağ tuşu tıklanır.Görüntüle seçeneği seçilir.

Belge de düzenleme yapılması isteniyorsa ;
 İçerik İşlemleri tıklanır ,içerik ekle butonundan yeni bir içerik ekleyebiliriz.
 Editörde düzenlenen içerikler , içerik güncelle butonu ile güncellenmektedir.
 İçerik görüntüle butonundan ise evrakın içeriğini ön izleyebiliriz.

Evrak üzerinde İş Akışı Başlatılması,İş Akışı Durumunun görüntülenmesi veya İş Akışının Durdurulması
Belge Yönetimi Modülü – Tüm evraklar uygulamasına tıklanır.Açılan pencerede ilgili evrak üzerinde mousenin
sağ tuşu tıklanır.Görüntüle seçeneği seçilir.
 Diğer İşlemler kısmından İş Akışı Başlatma seçilerek açılan ekrandan daha önceden
tanımlanmış olan ilgili iş akışı seçilerek süreci başlat butonu ile iş akışımızı başlatmış oluruz.
 Diğer İşlemler kısmından İş Akışı Durumu seçeneği ile ; Evrak üzerinde başlatılmış olan iş
akışını ve evrakın kimde olduğunu görüntülenmektedir.

Diğer İşlemler kısmından İş Akışı Durdur seçeneği ile ; Yanlış başlatılmış olan bir iş akışını
durdurup evrakı düzenlemek için kullanılmaktadır.

