
  

 

Basın Bülteni 
 
 

 E-İmza, SAP ile Türkiye’nin En Büyük Şirketlerine Güç 
Katıyor 

 
E-GÜVEN, SAP Çözümleri ile gerçekleştirdiği e-imza/mobil imza ve İmzala-Gönder 

entegrasyonları sayesinde şirketlere zaman ve buna bağlı olarak verimlilik gibi 

önemli avantajlar kazandırıyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan 

200’ü aşkın SAP’i kullanıcısı başta olmak üzere çok sayıda şirket, E-GÜVEN’in 

sunduğu entegre çözümlerle verimliliklerini daha da arttırma imkanına kavuşuyor. 

 
Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, e-imza/mobil imza ve 

İmzala-Gönder ile SAP entegrasyonu sayesinde, Türkiye’nin en önde gelen şirketleri 

de artık E-GÜVEN’in hizmet kolaylığına kavuşuyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 

arasında yer alan 200’ü aşkın SAP’i kullanıcısı başta olmak üzere çok sayıda şirket, 

yapılan entegrasyon ile SAP içerisinde e-imza ve mobil imzayı kullanabildiği gibi, 

ayrıca İmzala-Gönder ile dokümanların imzalama sürecinde büyük bir hız avantajı 

elde ediyor. 

 

SAP Çözümleri ile gerçekleştirilebilen e-imza/mobil imza entegrasyonu sayesinde 

şirketler, SAP üzerinde e-imzalı/mobil imzalı izin formları, sipariş onayları ve satın 

alma talepleri oluşturabilmenin yanı sıra zaman çizelgelerini de imzalayabiliyor. 

Kurumun ihtiyacına göre kullanım alanları çeşitlendirilebiliyor. Entegrasyon, ıslak 

imzalı bankacılık süreçlerini de sona erdiriyor. Örneğin SAP üzerinde oluşturulan 

banka talimatları e-imza veya mobil imza ile imzalanarak bankalara elektronik 

ortamda gönderilebiliyor. Bu aşamada E-GÜVEN’in İmzala-Gönder ürünü SAP ile 

entegre edilebilecek bir alternatif olarak sunuluyor.  

 

Konu hakkında E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Türkiye’nin en büyük 

şirketlerinin çoğunluğu SAP altyapısını kullanıyor. İmzala-Gönder ve e-imza/mobil 

imza entegrasyonları ile şirketler, dokümanlar ile ilgili süreçlerde büyük bir hıza 

kavuşuyor. Bu sayede iş süreçlerindeki yavaşlamaların önüne geçildiği gibi, zamanı 

verimli kullanmak noktasında da SAP entegrasyonu büyük avantajlar sağlıyor. E-

GÜVEN olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiğimiz çözümlere bir 

yenisini daha ekleyerek, hem gelişmeye hem de beraber çalıştığımız firmalara 

avantajlar sağlamaya devam ediyoruz.” 

 



  

 
 
 
E-GÜVEN: 
E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre 
taşı olmak amacıyla 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş olan, 
Türkiye’nin ilk ve lider 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. www.e-guven.com 
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