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Beyaz Masa ve Halkla İlişkiler Takip Uygulamaları 

Belediye Fen İşleri ve Alt yapı Hizmetleri 
 Takip Süreçleri ,Stok ve Personel Performans Takip Otomasyonu 



Bilgisayar üzerinden işlenen suçların 
faillerin 5651 s.k. kanun kapsamında 
tesbiti için %100 yerli siber güvenlik 

yazılımı  
Geleceğe hazırlık için  

www.ermayazilim.com 

Erma Yazılım Siber Güvenlik Programı 





Erma Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Geleceğe hazırlık için  
www.ermayazilim.com 

EBYS ve Dijital Arşiv Genel Özellikleri; 
•Kaysis web servislerinden kurumları otomatik aktarma  
•Taranan belgeleri otomatik olarak yazıya çevirme  
•Otomatik belge akıllandırma  
•Kullanıcı anketleri oluşturma.  
•Server-client mimarisi  
•Windows arayüzü  
•Apple Mobile arayüzü  
•Anroid Mobile arayüzü  
•Windows Mobile arayüzü  
•Web Tarayıcı Arayüzü  
 (Internet Explorer,Firefox, 
Chrome,Opera ve   diğerleri)  
•Entegre belge doğrulama web sayfası  
•Google tarzı belge arama (Full Text Search)  
•500.000 belge içinden saniyeler içinde belgeleri getirebilme  
•Dijital imza (Kamu,E-Güven ve E-Tuğra)  
•Entegre fax gönderme  
•Bilinen tüm tarayıcıları destekleme (Wia,Twain)  
•Wizard tarzı belge oluşturma  
•Windows – Web ve Mobile belge oluşturma  
•Dahili OCR ile diğer programları bağlantısız OCR özellikleri  
•E-İmha süreçlerinin otomatik tesbiti ve Raporlanması  
•Bilinen tüm yazı programlarına veri aktarımı  (Doc,Odt,Xls,Xml)  
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Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 



Hakkımızda 
        ERMA YAZILIM, bölgesinde 100’den fazla Yerel Yönetim,Kurumları ve Özel İşletmelerde çalışmalar yürüten profesyonel çözümler 
sunan bir yazılım geliştirme ve danışmanlık kuruluşudur. ERMA YAZILIM, küresel ölçekte rakipleriyle rekabet edebilecek yazılımlar 
geliştirme ve bunların geri plandaki mevzuat ve kullanım desteği oluşturmayı hedeflemiş bir kuruluştur. Son teknolojinin 
imkanlarından, hizmet ettiği kuruluşların en üst düzeyde faydalanmasını hedeflemektedir. Yurt dışında gelişen teknolojileri en hızlı 
şekilde kullanıcılarına sunmayı ve ülke ekonomisine bu sayede katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Hedefleri doğrultusunda Türkiye 
genelinde projeler geliştirerek ve kurumların ihtiyacı olan teknolojileri müşterilerine sunmayı ve kurumların bu teknolojilere en etkin 
şekilde kullanmasına öncülük eder. 
 

        ERMA YAZILIM 1998 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılım geliştirme yeterlilik belgesini Türkiye 191. 

firma olarak  almış ve yazılım geliştirme faaliyetlerini kayıtlı bir firma olarak devam etmekte  ve danışmanlık,bilgisayar 

satışı , bilgisayar teknik destek, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursu hizmetleri ile faaliyetine başlamıştır. 

ERMA YAZILIM çalışmalarını konusunda uzman personeller yardımı ile tamamen özgün projeler üreten bir yazılım 

şirketidir. 20 yılı aşkın süredir Beyaz Masa,Belediyelerin yapmakta olduğu yatırım işlerinin takibi,Devlet 

Muhasebesi,Belediye Otomasyonu,Sulama Birlikleri Otomasyonu,Tahakkuk Tahsilat,İşletme Genel Yönetimi ve birçok 

özel otomasyon ve sayısız başarılı projeye imza atmıştır. 
 

ERMA YAZILIM'ın Amacı 
 

       Erma Yazılım Küresel ölçekteki yazılım firmaları ile rekabet edebilen tamamen özgün olarak geliştirilmiş teknolojiler ile dışa bağımlılığı 
en aza indirgemeye çalışan ve her türlü ortamda herhangi bir uyum problemi olmadan çalışabilen yazılımlar geliştirmeyi amaçlar. 
 
        Dünya genelinde (ISO-CE vb.) ve Türkiye genelinde oluşturulmuş standartlara (TSE) tam uyum sağlayarak yazılımların geçerliliğini global 
ölçeğe taşımayı ve bunun için; müşterileri ile fikir paylaşımı ve Devletimizin belirlediği standartlara uygun ve yeni fikirler ile geliştirilmiş 
özgün yazılımlara üreterek, farkındalık oluşturmayı ve en etkili ,kolay ve esnek yazılımları üretmeyi hedefler., 
 
         Firmamız halen G.O.P.Üniversitesi Tokat Teknopark A.Ş. bünyesinde Elektronik Belge yönetim sistemi ve Belediye Otomasyon 
sistemleri yazılım geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. 
 

www.ermayazilim.com  
Ercan ERÇİN 05076553311-Mehmet Recep ERÇİN 05324867766 

Ofis: G.O.P. Üniversitesi Teknopark A.Ş. Ofis : 310 Tel : 0356 214 88 13 
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