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Siemens “E-imza” ile yılda 24 gün tasarruf edecek
E-GÜVEN’in kurumlara hız ve esneklik kazandıran ürünü “İmzala-Gönder”e geçiş yapan
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., banka süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlamaya
başladı. Yazışmaların dijital ortamda imzalanıp gönderilmesini sağlayan sistem, banka ile ilgili
süreçlerde fiziksel yazışmaları tümüyle ortadan kaldırdı. İmzala-Gönder sistemi ile yılda
ortalama 3.600 belge imzalanırken, yılda 24 iş günü çalışmaya denk iş yükünden tasarruf
edilmesini sağlıyor.
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