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İş Akışı (BPM) Sistemi
Kurumsal, yüksek performanslı iş 
süreçleri yönetimi sistemi.

Bulut Platformu
Bulut üzerinde BPM ve kullanıma 
hazır dikey ürün platformu.

Dikey Ürünler
Küçük ve orta işletmeler için 
problem çözen paketlenmiş dikey 
ürünler.

İş Alanlarımız



Neyi İyileştiriyoruz?
● İşlerinizi takibi ve yönetimi için e-postaları mı 

kullanıyorsunuz?

● Sayısız excel dosyalarınız mı var?

● Ekipler arasında iletişim problemi mi yaşıyorsunuz?

● İş süreçlerinizi daha verimli ve ölçülebilir hale getirmeye mi 

ihtiyacınız var?



Bazı Müşterilerimiz



Mobilite
Herhangi bir cihaz ve 

platformdan her an erişim

İş için Tek Platform

Tekil veri kaynağı, konsolide 
veritabanı, benzer 
arayüzler.

Takım Çalışması
Bilgi paylaşımı, daha iyi 
takım koordinasyonu.

Düşük Maliyet, Yüksek Gelir
Kaynakların daha iyi 
kullanımı, düşük operasyon 
maliyetleri, artan verimlilik.

Uyum, Güven ve Güvenlik
Standartlar ve yasalar ile 

uyum, politika denetimi ve iç 
kontrol

Süreç İyileştirme

İşletmenin iş 
gereksinimlerine göre daha 
iyi denetim, esneklik ve hız

Faydalarımız



Süreç İyileştirme
● İş süreçlerinizi grafikler ile ifade edin.
● Her iş bir görev ve görevler diğer çalışanlar ile 

paylaşılabilir.
● Kolay yönetim için tüm görevler etiketlenir, 

önceliklendirilir, takip edilir.
● Her görev durumu tarihçesi ile kaydedilerek iş 

sürecinin performans takibi yapılır.
●

Unutulan, takılan, kaybolan iş yok.

size hatırlatır.
Bir işi yapmayı unuttuğunuzda 4BEM BPM 



Takım Çalışması
● Kurum için sosyal ağ.
● Bilgi, daha iyi yöntem ve belge paylaşımı.
● Kişisel veya iş ile ilgili fikirlerin, 

dokümanların, video ve link paylaşımı.
● Mevcut kaynakların daha iyi kullanımı ile 

finansal tasarruf.
● Organizasyon faaliyetlerinin daha iyi 

koordinasyonu.
● Daha güçlü, birleşik bir ses.

Bunların hepsi iş süreçlerinize doğrudan entegre edilmiştir.



Uyum, Denetim ve Güvenlik
● Tüm işlemler kontrol altındaki iş süreci 

adımlarını takip eder.
● Gerektiğinde otomatik iş gücü ölçeklendirme.
● Denetim amaçlı her adım tarihçesi ile birlikte 

kayıt edilir.
● Her görev yetkilendirilmiş çalışana atanır.
● Detaylı yetki erişim kontrolleri güvenlik 

denetimi yapılır.

İşletmenin aldığı her nefes kayıt ve kontrol edilir.



Hareketlilik
● Herhangi bir cihaz veya platformdan 

erişim.
● Diğer entegre edilen yazılımlar ile birleşik 

iletişim ve takım çalışması.
● Kuruluş güvenliği ve kişisel mahremiyetten 

ödün vermeden iş ve kişisel amaçlar için 
mobil cihaz kullanımı.

● Coğrafi mekandan bağımsız çalışma alanı 
imkanı.

● Kolay IT yönetimi için cihaza özgü 
uygulama veya  tarayıcı tabanlı erişim.

Tek ortamda geliştirme, heryerde çalıştırma



Tek Platform
●

doğru cevaplar ve analiz imkanı.
● Tüm iş süreçleri için benzer arayüzlerle 

daha az eğitim gereksinimi ve artan 
kullanım kolaylığı.

● Diğer yazılımlarla entegre edilerek daha 
az kullanıcı lisansı gereksinimi.

● Tek iş listesi

Tüm iş süreçleri için tek platform.

Birden fazla ortamda bulunan veriler için 



Başarı Hikayeleri



Yeni Mağaza Açılışı

Yeni bir mazağa açılması için onaylar, plan 
ve işlemler için aylar gerekiyor idi.

7 000 Yeni Mazağa ve Devam!

her hafta yeni bir mağaza açılıyor.

GIS sistemi ile entegre edilerek harita 
üzerinde demografik bilgilere göre mağaza 
lokasyonu belirleme.

GIS Entegrasyonu

Tüm kullanıcılar tablet cihazlar ile erişerek 
daha fazla hareket imkanı sağlandı.

Mobil Erişim

A101 ayrıca kendi ihtiyaçlarına uygun 
şekilde 10’dan daha fazla süreci kendisi 
geliştirdi.

10+ Daha Süreç

 ile sürecin otomasyonu sayesinde 4BEM BPM

4BEM BPM Öncesi 2 000 Mağaza



Muhasebe Mutabakatı

Mutabakat:
Düzenli olarak işletme muhasebe kayıtlarının 
karşılaştırılarak veri güvenliğinin sağlanması.

200 şirketin tüm muhasebe kayıtlarının 
aylık olarak karşılaştırılması.

200 Bağlı İşletme

1M Kayıt İşlendi
Her yıl 1M kayıt elle karşılaştırma yerine 
otomatik olarak işlenerek sayısız iş saati 
tasarruf edildi.

14 000 Mektup
14 000 mutabakat mektubu otomatik 
olarak dijital imzalandı ve gönderildi.

Direk Entegrasyon
SAP, Excel dosyaları ile direk entegrasyon 
ile elle veri girişi yok.



TOPLA İZLE RAPORLA İLETİŞİM

18 Şirketi için Tek Platform
Çağrılara cevap ve takip etmek üzere her 
sigorta şirketi için ayrı portal arayüzü.

Güvenli Veri Paylaşımı
Sigortalılar ve sigorta şirketi arasında güvenli veri 
paylaşımı.

Detaylı İzleme
Çağrı takibi için 30’dan fazla gelişmiş raporlama ve 

izleme aracı. Otomatik Hatırlatıcılar

60% Daha Fazla Verim
Önceki e-posta ile yönetilen iletişimine göre %60 

daha fazla iş verimi

Çağrı Yönetimi



Performance

Her ay 25 bin fatura özel tanımlanmış 
kurallar ve ERP entegrasyonu ile otomatik 

işleniyor

Her ay 25 bin Fatura
Her ay 1.000 adet kural dışı fatura ilgili 

kişiye atanan görev ile onaylanıyor.

1.000 Fatura Onayı

Fatura Yönetimi

99%
Otomasyon

300%
Hızlı Onay
Mutlu Müşteri



Kullanım Senaryoları



Tüm müşteri tazminat süreci, gerekli dokümanların 
toplanması ile gerçekleştirilir.

Süreçteki her adım ve belge denetim 
gereksinimleri için kaydedilir.

Tazminat İş Süreci

Denetim Gereksinimleri

Dijital Belge Arşivi
Taranan tüm müşteri dokümanları merkezi 
depoda saklanır.

Doküman Yönetimi
Sigorta

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerin memnuniyeti, daha hızlı ve 
kusursuz bir süreçle sağlanır.

Tasarruf
Otomasyon ile daha az çalışma süresi ve süreç 
üzerinde daha fazla kontrol.



İnsan Kaynakları
Hizmet

Eğitim Talep Süreci
Kurumsallaşma ve daha iyi iş sonuçları için standart eğitim talep ve kayıt süreci

Kurum Organizasyon Şeması
Tanımlı organizasyon şeması ile performans odaklı iş tanımları ve kurumsallaşma.

İzin Formu, Özlük Bilgileri
Standartlaştırılan izin süreci, personel özlük bilgileri kaydı.

İşe Alım Süreci
Dijital ortamda röportaj ve işe alım sürecini gerçekleştirin.

Performans Değerlendirme

Süreç istatistiklerinden her an çalışan performansını izleyin ve ölçün.



Kaynak Takibi
Hukuk

Her müşteri için avukatların harcadığı zamanın onay iş akışı ile 
toplanması ve müşteri anlaşmasına göre fatura oluşturulması.

Zaman Çizelgesi Yönetimi

Gider Takibi
Fatura ve iş masraflarına bağlı olarak geri ödenebilir giderlerin takibi.

Yıllık Bütçe
Genel perspektif için müşteri sözleşmelerine göre yıllık 
bütçe projeksiyonu.

Teklif Takibi

Potansiyel müşteri adaylarını otomatik hatırlatmalarla izleme.



Tazminat Süreci
Insurance

İzleme ve Yönetim
Tazminat sürecini sigorta yönetim sistemine entegre edilerek takip edin.

İş Paylaşımı
İş havuzları yaratarak operatörler arasında iş yükü paylaşımı.

Performans Ölçümü
Kişi ve takım bazında atanan iş zamanlarına göre performans ölçümü.

Sigorta Tazminatı Otomasyonu
Sigorta poliçesi tazminatını otomatikleştirerek mükemmel sonuçlar alın.

Doğru İnsanlara Atama
Görevler, tanımlanmış iş kurallarına göre doğru kişilere yapılır.



Bazı Teknik Özellikler
Süreç Versiyonlama
Aynı anda sürecin farklı versiyonlarını
çalıştırın. 

Kolay Dağıtım
Kopyala & Yapıştır

Zaman Yönetimi
Saat Farkı, İş Takvimleri,
Görev Zamanlama.

Çoklu Dil Desteği
Çoklu dilde çalışan iş süreçleri

Scripting
Javascript tabanlı kodlama

Doküman Arşivi
Dosya ve Doküman arşivi

Cihaza Duyarlı Formlar
Mobil, Tablet, Masaüstü için

farklı kullanıcı arayüzleri

Yüksek Performans
Web 2.0 mimari

Formatlama Kuralları
Kural bazlı tasarım değişiklikleri

Şablon Kontroller
Tekrar kullanılabilen form parçaları.

Dijital İmza
Dosya ve veri imzalama.

Tarayıcı Bağımsız
Tüm modern tarayıcılar için destek



Bulut Entegrasyonu
     

Google Apps Kimliği ile Giriş
Google Drive dosyalarına erişim

Google Takvimleri ile Entegrasyon

    

Office 365 Kimliği ile Giriş
One Drive dosyalarına erişim

Outlook Takvimleri ile Entegrasyon

Google Office 365



Ufukta ne var ?

ŞİMDİ Kullanıcılar arasında mesajlaşma 
ve VoIP tabanlı telefon 
görüşmeleri

VoIP ve anlık mesajlaşma

İş listesinde e-posta mesajlarının 
görüntülenmesi

e-Posta Entegrasyonu

Karar noktalarında yapay zeka ile karar desteği ve geçmiş 
süreç tarihçesine göre sonraki iş adımı önerileri.

Bilişsel Süreç Yönetimi


