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CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli 
bir ortamda üretilmesini, kayıt altına alınmasını, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve 
raporlanmasını sağlayan; web tabanlı, konfigüre edilebilir ve diğer uygulamalarla kolay entegre olabilen, 
e-imza destekli bir çözüm paketidir.    

Teknolojideki gelişmeler, bilginin yönetilmesi ve bilgi paylaşımı ile ilgili konularda büyük kolaylıklar getirmiştir. 
Kurumların ve İşletmelerin iş süreçlerini kağıt ortamında yürütmeleri; iş gücü ve zaman kaybı, bilgi ve belgeye 
erişim sorunları, evrak kayıpları, iş süreçlerinde aksamalar, arşiv ve saklama zorlukları gibi sorunlara sebep 
olmaktadır. CSDYS bünyesindeki gelişmiş teknolojiler ve sağladığı imkanlar sayesinde Kurumlara bu tür 
sorunların çözümünde en etkin ve ekonomik çözümler sunulmakta; daha verimli ve daha aktif iş süreçleri 
hayata geçirilerek bilgi ve belgenin gerçek anlamda yönetilmesi sağlanmaktadır.

CSDYS uygulaması web tabanlı, n-katmanlı mimaride Java platformu üzerinde geliştirilmiş olup; kümeleme, 
yük dengeleme, felaketten kurtarma ve ölçeklenebilme yeteneklerini bünyesinde barındırmaktadır.  Aynı 
zamanda; gelişmiş yetkilendirme mekanizması, e-imza ve HSM desteği, doküman şifreleme özellikleri ve 
konfigüre edilebilir log mekanizması ile güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kullanıcılar, bilgisayarlarına 
herhangi bir uygulama kurmaya ihtiyaç duymadan; popüler web istemcileri kullanarak CSDYS uygulamasına 
bağlanabilmekte ve kullanıcı dostu web arayüzü aracılığı ile işlemlerini çok kolay ve hızlı bir şekilde 
yapabilmektedir. 

Cybersoft HYPATIA
BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ
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CSDYS UYGULAMASININ FAYDALARI

HYPATIA, müşterilerinize hizmet etmeye 
daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak 
çalışma olanakları sunmaktadır.

Yüksek Teknoloji

 ▪ Web tabanlı, 4-katmanlı mimari
 ▪ Web servis arayüzü
 ▪ Elektronik form tasarımı
 ▪ Kolay entegre edilebilir
 ▪ Ölçeklenebilir
 ▪ Veritabanı bağımsız

Güvenlik

 ▪ Doküman şifreleme
 ▪ Veri şifreleme
 ▪ Gelişmiş yetki denetimi
 ▪ e-İmza / Mobil imza desteği
 ▪ HSM desteği
 ▪ Konfigüre edilebilir Log sistemi
 ▪ Felaketten kurtarma yeteneği

Kullanım Kolaylığı

 ▪ Kurulum kolaylığı
 ▪ Entegre yazı editörü 
 ▪ Entegre doküman görüntüleyici
 ▪ Dinamik raporlama
 ▪ Gelişmiş doküman arama
 ▪ Çoklu dil desteği
 ▪ Tüm internet istemcilerinde çalışabilme
 ▪ Gelişmiş iş akışı tasarımı
 ▪ Kullanıcı dostu arayüz

Kurumsal 

 ▪ Kurumsal süreç yönetimi
 ▪ Çoklu yerleşke desteği
 ▪ Çoklu görevlendirme
 ▪ Vekalet işlemleri
 ▪ Paraf ve onay işlemleri
 ▪ Versiyon takibi
 ▪ Standart dosya planı
 ▪ Başbakanlık evrak mevzuatı
 ▪ TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı

CSDYS Hypatia’nın Amacı
Bilgi, belge ve dokümanların çoklu kullanıma imkan 
veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay 
erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. 
Bu sayede verimli bir ofis ortamı oluşturarak 
dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, 
dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan 
emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi 
amaçlanmaktadır.

 ▪ Mevcut koşullara uyumlu 
 ▪ Teknolojik gelişmelere açık
 ▪ Diğer yazılımlarla uyumlu
 ▪ Yatırım yapmaya elverişli 
 ▪ Güvenli
 ▪ Belgelere erişim konusunda sorunsuz
 ▪ Kullanımı kolay

Neden? CSDYS Hypatia
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CSDYS UYGULAMASININ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CSDYS uygulaması web tabanlı bir uygulama olup, 4 katmanlı mimaride geliştirilmiş ve Java Servlet/JSP/JSF teknolojileri 
kullanılarak kodlanmıştır. Bu teknolojiler, dinamik ve etkileşimli web uygulamaları geliştirmeye ve sunucu taraflı etkin 
programlamaya olanak sağlar. JSF teknolojisi, buna ek olarak hızlı geliştirme yapmayı amaçlayan; bileşen tabanlı bir 
altyapı sağlamaktadır. Java ve web teknolojileri sayesinde uygulama, platform bağımsız olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, 
kullanılan JSF teknolojisinin ürettiği HTML ve Javascript kodları, bütün popüler internet istemcilerinde çalışabilecek şekilde 
üretilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir internet istemcisini kullanarak sunucu üzerinde çalışan uygulamaya 
erişebilmekte ve uygulamayı sorunsuzca kullanabilmektedir.

Veritabanı erişimi için günümüzde çok popüler olan Hibernate teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji, Java nesnelerinin 
ilişkisel veritabanı tabloları ile (nesne/ilişkisel) eşleşmesini sağlayarak uygulama geliştirmeyi hızlandırmakta; aynı 
zamanda uygulama için veritabanı bağımsız bir ortam sağlamaktadır. Bu sayede CSDYS, Hibernate üzerinden tüm popüler 
veritabanları üzerinde sorunsuzca çalışabilmektedir.

CSDYS, PKCS#11 uyumlu yazılım kütüphanelerini sağlayan her türlü güvenlik donanımının entegrasyonuna olanak sağlar. Bu 
donanımlar arasında elektronik imza ve iki faktör kimlik doğrulama donanımları da bulunmaktadır. Akıllı kartlar, gömülü akıllı kart 
barındıran USB “dongle”lar ve Hardware Security Module cihazları CSDYS ile kullanılabilir. CSDYS; Siemens, GEMPLUS ve TÜBİTAK 
AKİS akıllı kartları ile test edilmektedir. Diğer donanımlar için konfigürasyon ve uyarlama gerekebilir.

CSDYS Sistem Mimarisi

CSDYS Uygulamasının Entegre Olduğu Sistemler  >> 

BYS
ERP
CRM

BES
BYS Bilgi Yönetimi Sistemi

ERP Kurumsal Kaynak Planlama

CRM

BES Bilgi Edinme Sistemi

 »
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Alt Yapı ve Özellikleri

Kolay Entegre Edilebilirlik

CSDYS ile dış sistemlerin entegrasyonu web servisler aracılığı ile yapılmaktadır. Entegrasyon Modülündeki ekranlar aracılığı ile 
dış sistemlerdeki web servisler sisteme tanıtılabilmekte  ve uygulama içerisinden istenilen adımlarda çağrılarak veri alışverişi 
sağlanmaktadır. Aynı şekilde CSDYS’de önceden tanımlanmış yüzlerce web servis, diğer uygulamalar tarafından çağrılarak 

çalıştırılabilmekte ve veri alışverişinin yanında yeni akışlar/işler de başlatılabilmektedir.

Ölçeklenebilirlik

CSDYS, sunucunun CPU ve bellek kaynakları arttırılarak dikey ölçeklenmesini; ya da sunucu sayısı artırılarak yatay 
ölçeklenmesini destekler. İşletim sistemi ya da uygulama sunucusunun “cluster” yetenekleri ile birden fazla sunucu üzerinde 
kurulmaya ve yönetilmeye uygundur.

Yük Dengeleme

Birden fazla sunucuda ve her 
sunucuda birden fazla uygulama 
sunucusu kurulumu üzerinde 
koordineli olarak çalışabilen 
CSDYS, sunucu parkı önüne 
kurulacak donanım tabanlı 
(content switch) yük dengeleme 
çözümleri ile uyumludur.

Robustness

CSDYS kurulumları tüm işlevleri 
kendi başlarına gerçekleştirmek 
için yeterlidir. Kurulumlardan 
birisi arıza durumuna geçerse, 
diğer kurulumlar kullanıcılarına 
hizmet vermeye devam 
ederler. Arıza veren kurulumun 
üzerindeki kullanıcılar yeniden 
sisteme girdiklerinde, çalışan 
kurulumlar üzerinden hizmet 
almaya devam ederler. Bu 
mekanizma ile CSDYS’yi iş 
sürekliliği ve felaket kurtarma 
senaryolarına dahil etmek son 
derece kolaydır.

Platform ve API Java5 ve sonrası Java platformu gerektirir, üçüncü parti uygulamaların içine gömülebilir, 
Java5 ile erişilebilen API sağlanmıştır

JEE Uygulama Sunucusu Apache Tomcat 6 ve üzeri, IBM Websphere 7 ve üzeri, Glassfish 2 ve üzeri, Sun Application 
Server 9 ve üzeri, Oracle Application Server 10g, JBoss 5.5 ve üzeri

64-bit İşletim Sistemi Microsoft Windows Server 2003 R2 Std.Ed. ve üzeri (x86_64)
RedHat Enterprise Linux (RHEL 5 Tikanga) ve üzeri (x86_64), Ubuntu Server 8.04 ve üzeri 
(x86_64), Solaris 10 (SPARC64)

64-bit Veritabanı Microsoft SQLServer 2000 ve üzeri, Oracle 9g ve üzeri, Sybase 12.5 ve üzeri, MySQL 4.1 ve 
üzeri, PostgreSQL 9 ve üzeri

İstemci Internet Explorer 6.0 ve üzeri, Firefox 1.5 ve üzeri, Google Chrome 8 ve üzeri, Safari 2.0 ve 
üzeri, Opera 8.5 ve üzeri H
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HYPATIA, ölçeklenebilir olma özelliği sayesinde küçük 
ölçekli işletmelerden, Türkiye geneline yayılmış 10.000’lerce 
kullanıcılı büyük ölçekli işletmelere rahatlıkla hizmet  
verebilmektedir.
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Çevreye Dost

HYPATIA

Entegrasyon Modülü ile ERP, kullanıcı yönetimi ve diğer kritik iş 
uygulamaları gibi mevcut bilgi sistemleri ile kolaylıkla entegre 
olabilmektedir. 
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Kurum tarafından gerçekleştirilen 
tüm resmi yazışmaların yapıldığı 
modüldür. Kağıt ortamda gelerek 
kayda alınan veya yeni bir yazışma 
olarak sistem içinden üretilen 
tüm evraklar; ilgili birimlere sevk 
edilebilmekte, depolanabilmekte, 
arama özelliği ile bulunabilmekte 
ve raporlanabilmektedir.

CSDYS BİLEŞENLERİ

Form Modülü ;
Yazışmalarda ve ekran 
tasarımlarında kullanılacak 
tüm formların, şablonların 
ve raporların dinamik olarak 
tanımlandığı ve sisteme 
eklendiği modüldür. »

 »

 »

 »

Karşılaştıma Raporu ;
Evrak üzerinde gerçekleştirilen her 
değişiklik için yeni bir versiyon 
üretilmektedir. Üretilen versiyonlar
arasındaki farklılıklar, 
Karşılaştırma Raporu ile kolaylıkla 
izlenebilmektedir.

Arşiv Modülü ;
Kurumların arşiv stratejileri 
kapsamında, zaman aşımına 
uğramış veya güncelliğini yitirmiş 
dokümanların ayıklanarak; güncel 
evraklardan ayrı olarak yönetildiği 
modüldür.

1

2

3

Evrak Modülü ;
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Duyuru Modülü ;
Kullanıcıları çeşitli konularda bilgilendirmek ve/veya uyarmak amacıyla 
kullanılan modüldür. Bir duyuru yapıldığı andan itibaren geçerliliği bitene kadar 
kullanıcı ekranında listelenir. Duyurular, önem ve önceliklerine göre farklı renkle 
vurgulanarak ve üst sırada görüntülenerek kullanıcının dikkati çekilir.

Uygulama içinde kullanıcıların 
birbirleri ile haberleşmesini ve bilgi 
paylaşımını sağlayan modüldür.
Uygulama tarafından gönderilen 
sistem mesajları da yine bu 
modülden takip edilebilmektedir.

 »
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Mesaj Modülü ;

www.cs.com.tr/hypatia

Uygulamanın çalışması için 
gerekli tüm parametre ve 
bilgilerin tanımlandığı ve 
yetkilendirme işlemlerinin 
gerçekleştirildiği modüldür. 
Uygulamanın dinamik 
altyapısı, kurulduğu tüm 
Kurum ve İşletmelerde 
sorunsuzca çalışmasını 
sağlamaktadır.

Yönetim Modülü ;

Ürünümüzün dinamik ve gelişmiş arayüzü ile çeşitli parametreler ve değişkenler tanımlanarak 
istenilen uygulamalara ve veritabanlarına kolayca bağlantı kurularak veri alışverişinde 
bulunulmaktadır.

CSDYS HYPATIA Entegrasyon Modülü ;
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Veri, resim, ses, video vb. formatlarındaki tüm dokümanların, her kullanıcı için; kendi belirlediği özel klasörlerde tutulmak 
üzere, sisteme aktarılarak güvenli bir şekilde saklandığı modüldür. Tüm dokümanlar sistemde tutulduğundan, kullanıcı 
bilgisayarlarında herhangi bir dosya saklanmasına gerek kalmamaktadır. İhtiyaç halinde, dokümanlar diğer kullanıcılar ile 
sistem üzerinden paylaşılabilmekte ve iş akışına dahil edilebilmektedir.

 ▪ Sınırsız klasör oluşturma
 ▪ Sınırsız doküman yükleme
 ▪ Toplu dışa aktarma
 ▪ Doküman şifreleme
 ▪ Doküman versiyonlama
 ▪ Versiyon farklarını görme
 ▪ Doküman paylaşma
 ▪ Doküman yetkilendirme
 ▪ Doküman dönüştürme (convert)

 ▪ Doküman kilitleme (Check-in, Check-out)
 ▪ Doküman kısıtlama
 ▪ Doküman kopyalama
 ▪ Doküman taşıma
 ▪ Doküman indeksleme
 ▪ Doküman imzalama (e-imza / Mobil İmza )
 ▪ İş akışına dahil etme
 ▪ Entegre doküman görüntüleyici (viewer)

Doküman Yönetim Modülü Özellikleri

Doküman Yönetim Modülü ;

İş Akış Modülü ;

Resmi evrakların ve diğer dokümanların Kurum içinde 
izleyecekleri sevk adımlarının görsel olarak tasarlandığı 
modüldür. Bu modül aracılığı ile:

 ▪ İş akış tasarım aracı için ek bir program kurulumuna gerek  
 duyulmamakta,
 ▪ Standart süreçler oluşturulabilmekte,
 ▪ Her türlü koşul tanımlanabilmekte ve organizasyonel   

 hiyerarşi filtreleri kullanılabilmekte,
 ▪ Akış adımlarında sistem çalışırken yükleme gerektirmeden  

 derlenmiş kod parçacıkları veya varolan pluginler   
 çalıştırılarak her türlü dış ve iç sistemlerle entegrasyon   
 sağlanabilmekte,
 ▪ Onay ve red aşamaları tanımlanabilmekte,    

 komisyon tanımlanıp oylama ile çoğunluk kararı ile akış  
 yönlendirilebilmekte,
 ▪ İş akış tasarımlarında versiyonlama yapılabilmekte, aktif olan  

 akışlar üzerinde değişiklik yapılabilmekte ve anında  
 müdahale edilebilmekte,
 ▪ Kullanıcıların iş akışları ile yürüttükleri işlerin durumlarını basit bir şekilde anlayabilecekleri yapıda detaylı veya genel  

 olarak gösterilebilmekte,
 ▪ Grafiksel akış günlükleri ile kullanıcıların iş takibini basitleştirmekte, sms, eposta ve sistem mesajları ile kullanıcı   

 tercihine göre uyarılar gönderebilmekte,
 ▪ Vekalet, görevlendirme, yerine gibi yapılarla işlerin askıda kalması durumları takip edilebilmekte ve engellenebilmekte,
 ▪ Akış adımlarına görev atanabilmekte,
 ▪ Akışta gezen işlere opsiyonel olarak, adımlara göre okuma, yazma yetkileri eklenebilmekte veya değiştirilebilmekte,
 ▪ İş akışlar üzerinden performans istatistikleri için her türlü rapor alınabilmekte ve dinamik olarak tasarlanabilmekte,
 ▪ Müşteri ihtiyacına göre iş akış tasarım aracında değişiklikler yapılabilmekte ve yeni özellikler eklenebilmekte
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Uygulamanın bir parçası olarak çalışan 
web tabanlı tarama arayüzü ile kağıt 
ortamdaki tüm belgeler sisteme 
aktarılabilmektedir. Tarama modülü ile 
görüntü iyileştirme, döndürme, noktacık 
temizleme, araya belge ekleme, aradan 
belge çıkarma gibi birçok fonksiyonel 
işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 
Ayrıca sisteme aktarılan belgeler, tarama 
modülünün veri giriş arayüzü sayesinde, 
metaveri bilgileri girilerek kayıt altına 
alınabilmektedir.

CSDYS HYPATIA Tarama Modülü ;

Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda da size gelen 
işlerden haberdar olmanızı sağlayan uyarı sistemidir. 
Ekranınızın sağ alt tarafında saat bilgisinin yanında 
küçük bir simge olarak yer almaktadır. Belirleyeceğiniz 
zaman aralıklarında kontroller gerçekleştirerek kullanıcıya 
bildirimlerde bulunmaktadır. Herhangi bir iş geldiğinde 
bu bildirim ekranı aracılığı ile sisteme doğrudan giriş 
yapabilirsiniz.

Dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda, 
size ihtiyaç duyulduğu anda, HYPATIA’ya erişerek işlemlerinizi 
geciktirmeden tamamlayabilirsiniz.

CSDYS HYPATIA Haberci ;
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CSDYS Evrak Modülü ile Kurumların ve Şirketlerin kağıt 
ortamında yürütmekte oldukları evrak süreçlerinin, 
elektronik ortama alınarak daha verimli, daha hızlı ve kolay 
yönetilebilmesi amaçlanmaktadır. CSDYS kullanılarak resmi 
yazışma kural ve mevzuatları ile tam uyumlu olarak üretilen 
evrak ve elektronik formlar, sistemde tanımlı iş akışları 
sayesinde elektronik olarak sevk edilerek; kağıt tasarrufunun 
yanı sıra zaman ve maliyet tasarrufu da sağlamaktadır.

CSDYS ile belgeler kurumsal ve standart dosya planlarına 
uygun olarak arşivlenmekte ve tanımlanmış olan metadatalar 
üzerinden veya tam-metin arama ile gelişmiş arama yapılarak 
bilgiye hızlı ve etkin bir erişim sağlanmaktadır. CSDYS’nin 
güvenli altyapısı sayesinde sistemde üretilen belgeler 
elektronik olarak imzalanabilmekte, şifreli olarak doküman 
ambarında saklanabilmekte ve belgelere sadece yetkiler 
dahilinde erişilebilmektedir.

Evrak süreçleri, gelişmiş iş akış tasarım aracı ile elektronik 
ortama aktarılmakta ve iş akışlarında bir sonraki sevk adımını 
belirleyen şartlar dinamik olarak tanımlanabilmektedir.

Kurum ve Şirketlerin ihtiyaçlarına göre sistem üzerinde 
farklı metadatalara sahip evrak türleri tanımlanabilmekte, 
böylelikle farklı evrak türlerinin kendilerine özgü veriler ile 
arşivlenebilmesi ve sorgulanabilmesi sağlanmaktadır. Evrak 
türlerinin metadataları aynı zamanda iş akışlarında sevk şartı 
olarak da kullanılabilmektedir.

Evrak hazırlama aşamasında yazışma metni, MS Office ve 
Open Office destekli, kullanımı kolay dahili metin editörü 
ile formatlı bir şekilde oluşturulabilir. Hazırlanan yazışma 
taslağı, gerekli onayların alınması için; tanımlanan iş akışına 
göre otomatik olarak ilgili makam veya personele gönderilir. 
Onay aşamasında, yazışma metni üzerinde yapılan her türlü 
değişiklik, yeni bir versiyon olarak sistemde saklanır ve 
yapılan değişikliklerin izlenebilmesi sağlanır.

Sevkin her aşamasında, sevk geçmişi detaylı ve grafiksel 
olarak görüntülenebilmektedir. Evrak; onay işlemleri 
tamamlandıktan sonra, evrak sayı havuzundan tekil bir sayı 
alır ve tanımlı çıktı şablonu kullanılarak çıkışa hazır bir evrak 
haline dönüştürülür.

Evrak Yönetim Modülü ;

Evrak Yönetim Modülü Özellikleri

 ▪ TS13298 Standart Belgeli
 ▪ Başbakanlık Resmi Yazışma Kurallarına Uyumlu
 ▪ Haberleşme Kod Bilgi Sistemine Uyumlu
 ▪ Devlet Arşivleri Standart Dosya Planına Uyumlu
 ▪ Elektronik Belge Yönetim Sistemi Referans Modeline Uyumlu
 ▪ Devlet Teşkilat Veritabanı’na (DTVT) Uyumlu 
 ▪ e-İmza Kanununa Uyumlu
 ▪ Bilgi Edinme Kanununa Uyumlu
 ▪ KEP Sistemi İçin Alt Yapısı Hazır
 ▪ Entegre HTML Metin Editörü
 ▪ Belge Yetkilendirme
 ▪ Hiyerarşik Yetki
 ▪ Belge Şifreleme
 ▪ Belge İndeksleme
 ▪ Belge Versiyonlama
 ▪ Versiyon Farklarını Görme
 ▪ Belge Üzerinde Resim Fonksiyonları Kullanma   

 (vurgu,çizim,daksil,not alma)
 ▪ Entegre Tarayıcı Arayüzü
 ▪ Entegre Belge Görüntüleyici
 ▪ Faks ve e-Posta Yazışmaları Kayıt Edebilme
 ▪ İlgi Bağlama – İlişki Kurma
 ▪ Sınırsız Not Ekleme
 ▪ Sınırsız Görüş Ekleme
 ▪ Sınırsız Ek Dosya Ekleme
 ▪ Zimmet İşlemleri
 ▪ Paraf/İmza/Onay/Red İşlemleri
 ▪ İş Akışına Dahil Etme
 ▪ Kağıt-Zaman-İş Gücü Tasarrufu

Kurumlarla Entegre

Giden 
Evrak

Gönderme
Teslim Alma

Gönderme

Teslim Alma

Gönderme (e-posta)

Gönderme (CSDYS)
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Sevk edilen evrağın izlemiş   
olduğu işlem adımlarının detaylı 
olarak görüntülendiği ekrandır. 
Evrağın kim tarafından, ne zaman, 
ne için sevk edildiği, ne kadar 
süre kullanımda kaldığı ve en son 
hangi aşamada olduğu bilgilerine 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Evrağın bir sonraki adıma 
gönderilmek üzere sevk işleminin 
yapıldığı ekrandır. Sevk işlemleri 
Kurum organizasyon şemasına 
uygun olarak, hiyerarşik yetkiye göre 
gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcı tarafından tüm iş 
süreçlerinin yönetildiği ekrandır.
Yeni bir evrak hazırlama işlemi, evrak 
arama işlemi, evraka ait rapor alma, 
evrakın takibi, evrakın listelenmesi, 
sevk ve arşiv işlemlerinin tamamı bu 
ekrandan yönetilebilmektedir.

 »

 »

 »

Sistemde kayda alınan evrakların çeşitli 
kriterlere göre aranarak ulaşıldığı ekrandır.

 »

MS Office ve Open Office

destekli dahili editör kullanılarak yazışmaların 
yapıldığı ekrandır. Bu ekran üzerinden, 
yazılara ait ek belgeler de eklenebilmektedir. 
Her evrak için versiyon takibi yapılabilmekte 
ve versiyonlar arasındaki farklar kontrol 
edilebilmektedir.
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HYPA-
TIA

Ürünümüz mobil cihazlar ile kullanıma 
uygun ergonomik bir arayüze sahiptir. Bu 
sayede mobil cihazlar ile istenildiği an 
istenilen yerden uygulamaya giriş yapılarak 
tüm işlerin yönetilmesi sağlanmaktadır.

CSDYS HYPATIA hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeniz için aşağıdaki adresten 
bizimle irtibata geçerek hemen HYPATIA’yı çevrimiçi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

http://www.cs.com.tr/hypatia

HYPATIA’YI HEMEN DENEYİN

MOBİL ERİŞİM ÖZELLİĞİ SAYESİNDE 
NEREDE OLURSANIZ OLUN HYPATIA 

SİZİNLE BERABER
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7x24HYPATIA’nın Kurumsal Desteğinden 
Tüm İş Yaşantınız Boyunca 
Faydalanacaksınız 

 ▪ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 ▪ e- imza Kanunu
 ▪ Resmi Yazışma Kuralları
 ▪ Standart Dosya Planı
 ▪ Bilgi Güvenliği
 ▪ Birlikte Çalışılabilirlik Esasları
 ▪ Devlet Teşkilat Veri Tabanı (DTVT)
 ▪ Kayıtlı e-Posta Serivisi (KEP)
 ▪ TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı

▪▪ CMMI-3
▪▪ ISO 15504 (SPICE)
▪▪ ISO 9001:2008
▪▪ TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
▪▪ ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
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