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Merkezi operasyon sisteminizi
dinamik şekilde yönetebilmeniz için...

Merkezi operasyon sisteminiz
iş yükünüzü yeterince azaltıyor mu?



V@WMEROPS Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi

• Anlık iş yükü ve geriye dönük performans grafik bazlı olarak izlenebilir. 
• Birim ve üniteler dinamik şekilde yönetilebilir.
• İşlemlere ait dokümanlar elektronik ortamda yönetilebilir.
• Operasyon yükünün merkezde toplanmasıyla şubelerdeki iş yoğunluğu
 ve personel maliyeti azaltılır.
• İşlemlerin merkezde toplanmasıyla hizmet kalitesi standart hale
 getirilmiş olur.
• Verilerin merkezde eksiksiz şekilde girilmesiyle veri kalitesi artırılır.



Temel İşlevler

Dokümanların İşlem Bazında Tanımlanması

İşlemlerin Uzmanlıklar Altında Gruplanması 

Ünitelerin Uzmanlık Alanına Göre Oluşturulması 

Şubelerin Ünitelere Yönlendirilmesi 

Takım Tanımları Yönetimi 

Birim, Ünite ve Kişi Bazlı Performans Gözlemi

İşlem Süreç Yönetimi (BPM) ile Entegrasyon

Doküman Yönetim Sistemi ile Entegrasyon 

Tarayıcı Entegrasyonu

Faks Sunucu Entegrasyonu



V@WMEROPS ile neler yapabilirsiniz?

İşlemlerin ve şubelerin, toplu veya kısmi olarak merkezi operasyona geçişi
sağlanabilmektedir.

Merkezi operasyondan talep edilen işleme ilişkin evraklar şubelerden faks veya
tarayıcı kanalı ile veya Doküman Yönetim Sistemi’nde var olan dokümanlar
arasından seçilerek gönderilebilmektedir. Eksik evrak olması durumunda talep
şubeye iade edilebilmektedir.

Takım tanımları anlık iş yüküne göre esnek olarak oluşturulabilmektedir. Her takım
için bir yetkili ve birden fazla işlemci tanımlanabilmektedir.

Merkezi Operasyon ayrı bir kanal olarak tanımlıdır. Burada yapılan işlemler “Şube” 
kanalından gelen işlemlerden ayırt edilebilmektedir. Farklı masraf ve kesinti oranları
tanımlanabilmektedir.

Merkezde farklı uzmanlıklardan sorumlu farklı üniteler kurulabilmektedir. Şubeler bu
ünitelere uzmanlık bazında yönlendirilebilmektedir.



Türkiye’nin BTçözümleri lideri
Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı 
ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT 
çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli 
kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en 
yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır. 

Cybersoft, sayıları 200’ü aşan kendi alanlarında uzman çalışanlarının 
bilgi ve deneyimleri ile yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği, 
başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, kamu sektörüne 
yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra finans 
ve reel sektör çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet 
göstermektedir.

Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. 
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