BASIN BÜLTENİ
E-GÜVEN’den 1 aylık ücretsiz ‘İmzala-Gönder’ deneme
kampanyası!
E-GÜVEN’in imza süreçlerinin daha kolay ve etkin bir biçimde
yönetilmesine imkan tanıyan ‘İmzala-Gönder’ ürünü,
kurumların yıllık operasyonel maliyetlerinde %75 azalmayı
beraberinde getiriyor. Paranın yanı sıra zamandan da tasarruf
sağlayan ürün, mobil ortamdan giriş imkanı, kiralama seçeneği
ve etkili şifreleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısı E-GÜVEN,
kurumların imza yükünü hafifleten ve bankacılık talimatlarının gönderilmesi gibi
işlerde büyük kolaylık sağlayan ‘İmzala-Gönder’ ürününü piyasaya çıkardı. İmzalagönder ürünü pek çok işlevsel kolaylığı da bünyesinde barındırıyor. 15 Eylül – 15
Ekim 2011 arasında 1 aylık ücretsiz deneme imkanından faydalanmak isteyen herkes
www.e-guven.com/basvuru_imzalagonder.aspx

adresindeki

formu

doldurarak

kampanyaya katılabiliyor.
İşte ‘İmzala-Gönder’ ürününün sağladığı bazı kolaylıklar:
‘İmzala-Gönder’ mevcut kurum içi onay uygulamalarına oranla operasyonel
süreçlerde %75 maliyet tasarrufu sağlıyor.
‘İmzala-Gönder’

aylık

kiralama

yöntemi

ile

kullanılabildiği

gibi

isteyen

kurumlar için lokal lisanslama modeli ile de sunulabiliyor.
Kağıt ortamında oluşturulan veriler dijital ortamda saklandığından ‘İmzalaGönder’ arşiv konusuna kalıcı bir çözüm sunuyor.
Bilgisayarın yanı sıra mobil ortamdan da girişe olanak sağlaması mobil
yöneticilerin işlerini çok kolaylaştırıyor.
Çoklu iletişime imkan tanıyan ürün tüm kurumlarla iletişimi tek bir çözümde
birleştiriyor. Özellikle bankacılık işlemlerinde bu özellik önem kazanıyor.

‘İmzala-Gönder’i bankacılık işlemlerinde kullanmak isteyen kurumlar SAP ile
entegrasyon sayesinde kendi iç süreçlerinde manüel müdahaleyi ortadan
kaldırmış oluyor.
Kullanıcılara formları anında kontrol edip düzeltme imkanı sunan ürün hata
payını %80 oranında azaltıyor.
Hata payını azaltan ve iş sürecini hızlandıran ürün böylece kurumun
performansında %60–75 artış sağlıyor.
Etkili şifreleme özelliği sayesinde internet kullanımında yetki verilmeyen
kişilerin dokümanları okumasına izin vermiyor ve dokümanların gizliliğini
koruyor.
E-imza ve mobil imza ile hukuki geçerliliğe sahip dokümanlarla çalışma imkanı
sağlıyor.
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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.

