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İmzala-Gönder ve SAP entegrasyonu ile işler daha 

kolay, daha güvenli! 

 E-GÜVEN’in İmzala-Gönder ürünü sayesinde kurumlar hem 

zamandan hem de paradan tasarruf ediyor. İmzala-Gönder 

bankacılık talimatlarının yanı sıra, sözleşmeler ve kurum 

içerisinde ve iş ortaklarıyla imzalanan tüm dokümanların 

imzalanma sürecini de düzenleyerek kurumlara büyük 

kolaylık sağlıyor. İmzala-Gönder’in SAP entegrasyonu ile 

artık SAP kullanıcıları da bu kolaylıktan faydalanabiliyor.  

 

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, yeni ürünü İmzala-

Gönder’in SAP entegrasyonu sayesinde SAP kullanan potansiyel müşterilere kullanım 

kolaylığı ve pekiştirilmiş bütünleşik bir çözüm sunuyor.  

 

E-GÜVEN’in FIT Consulting ile yaptığı işbirliği sayesinde kullanıcılar, SAP’den 

çıkmadan, SAP içinde oluşturulan ödeme talimatlarını doğrudan doğruya İmzala- 

Gönder’le diledikleri profilde e-imza ya da mobil imza kullanarak çalıştıkları bankalara 

gönderebiliyorlar. Bu özellik sayesinde SAP içinde oluşturulan dosyanın kurum 

çalışanları tarafından manuel, insan faktörünün olmadığı süreçlerde de geçişken bir 

yapıda ve e-imzanın yüksek güvenliği ile bankaya iletilmesi sağlanıyor.   

 

İmzala-Gönder ve SAP entegrasyonu sayesinde kullanıcılar SAP’de oluşturulmuş 

ödeme talimatlarını alışık oldukları formatta görüntüleyebiliyor ve rahatça 

okuyabiliyor.  Bu özellik, İmzala-Gönder uygulamasının ilk gününden beri var olan ve 

süreçleri daha da kolaylaştıran bir özellik olarak ön plana çıkıyor.  

 

Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül 

Tüzün şunları söylüyor: “Web tabanlı bir uygulama olan ve kurumların birbirleriyle 

iletişim maliyetinde yıllık %75 oranında azalma ve dolayısıyla zaman ve para 



tasarrufu sağlayan İmzala-Gönder’i kurumlar, dilerlerse kiralama modeli ile veya 

kurumun kendi serverlarına kurarak lokal lisanslama modeli ile kullanabiliyor. 

İmzala-Gönder kullanıcılarına opsiyonel olarak sunulan İmzala-Gönder ve SAP 

entegrasyonu özelliği, özellikle kurum çalışanlarının hali hazırda otomatize edilmiş 

bankacılık işlemlerinde manuel müdahalenin gerekmedikçe olmamasını tercih eden 

kurumlar için önem taşıyor.  E-GÜVEN olarak e-imza çözümünün bütünlüğü ve 

güvenliğini sağlayan İmzala-Gönder ürünümüzü SAP ile entegre etmiş olmamız, ilk 

günden beri müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek ürün geliştirmelerimize 

ağırlık verdiğimizin de önemli bir göstergesidir.”  

 

Konuyla ilgili olarak FIT Consulting Yazılım Koordinatörü Koray Gültekin Bahar 

şunları söylüyor: “Türkiye’de kurulan ilk SAP Teknolojik Danışmanlık firması olan FIT, 

4 yıldır SAP ile elektronik imza entegrasyonu projeleri konusunda çalışmalarını 

sürdürüyor. Müşterilerimizin ortak ihtiyacı olarak gördüğümüz, süreçlerinin elektronik 

ortama aktarılması noktasındaki sıkıntıların çözümünde imzala-gönder ürünü güvenli 

ve esnek bir kullanım sunuyor. FIT Consulting olarak SAP standartlarına tam uyumlu 

ve tam güvenli bir entegrasyon ile İmzala-Gönder SAP entegrasyonunu 

geçekleştirdik. SAP müşterilerinin ortak beklentisi olan SAP ekranları kullanarak 

süreçlerini işletmelerine ihtiyaçlarını E-GÜVEN ile birlikte çözüm sunuyoruz. 
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E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir 

kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan, 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 

müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 

sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 

projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 

hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir.  

 

 

http://www.e-guven.com/

