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Doküman Yönetim Sistemi Nedir?

Doküman Yönetim Sistemi, farklı nitelikteki 
belgelerin dijital ortamda sistematik bir 
şekilde saklanması ve yönetilmesidir. 



Docsvault Nedir?

Docsvault , belgelerinizi dijital ortamda 
saklamanızı, gerektiğinde kolayca bulmanızı 
sağlayan bir doküman yönetimi yazılımıdır. 



Neden Docsvault?

• Kullanımı kolay Türkçe arayüz

• Uygun fiyat

• MS Office ve Active Directory Entegrasyonu

• OCR ve aranabilir PDF

• Sıkı Güvenlik ve Versiyon Kontrolü

• E-posta Bildirimleri ve Uyarılar





Kağıtsız Ofis

• Tüm belgeleriniz bilgisayar ortamında ve tek 
bir yerde toplayın.Kağıt karmaşasından 
kurtulun.



Pratik Tarama

• Kağıt belgelerinizi saniyeler içinde tarayarak 
bilgisayarınıza aktarın.



MS Office Entegrasyonu 

• Outlook, Word, Excell ve Power Point
entegrasyonu ile Office belgelerinizi doğrudan 
Docsvault’a kaydedin.



Tam Metin Arama

• Tam metin arama ile aradığınız belgeyi 
saniyeler içinde bulun.



Denetim Günlüğü

• Hangi belge üzerinde ne gibi değişiklikler 
yapıldığını anında izleyin.



Active Directory Entegrasyonu

• Kendi Windows kullanıcı adı ve şifrenizle 
Docsvault’ta oturum açın.



PDF Düzenleyicisi
• PDF dosyalarını kesin, bölün ve birleştirin. Onlara olaylar, 

notlar ve etiketler ekleyin. Metin tabanlı PDF dosyalarında 
metinleri ve görüntüleri düzenleyin. PDF uygulamasını 
açmadan hızlı bir şekilde ön izlemesini görüntüleyin. 



PDF Yazıcı
• Web sayfalarından veya başka uygulamalardan 

PDF dosyaları oluşturabilir ve onları doğrudan 
Docsvault’a kaydedebilirsiniz. 



Versiyon Kontrolü
• Belgeler üzerinde yaptığınız değişiklikleri yeni 

versiyon olarak kaydedin. Böylece karışıklıkları 
önleyin.



Belge Profilleri

• Klasörlere ve dosyalara size arama yaparken 
yardımcı olacak, belge profilleri adı verilen özel 
dizin alanları (tarih, metin, sayı) atayın.



E-posta Bildirimleri ve Uyarılar

• Yöneticilere, sunucu tarafındaki olayları; 
kullanıcılara, dosya veya klasör üzerindeki 
faaliyetleri ve değişiklikleri bildirin.



Sıkı Güvenlik

• Güvenlik ve sistem hakları ile belgelerinizi 
güvende tutun. 



Basit İş Akışı

• Belgeleri yönlendirin ve kullanıcılara iş 
görevleri atayın. 



Windows Explorer Entegrasyonu

• Sürükle –bırak ile belgelerinizi kolayca 
Docsvault içerisine aktarın.



Sınırsız Belge ve Kullanıcı

• Docsvault’ta saklanacak belge ve kullanıcı 
sayısı sınırsızdır.



Klasör İzleme

• Üçüncü parti uygulamalardan,ve faks 
sunucularından otomatik olarak dosya alın. 



OCR ve Aranabilir PDF

• OCR ile taranmış PDF leri aranabilir PDF’lere
dönüştürün.



Hızlı E-Posta

• Hızlı E-posta ile Docsvault içerisinden mail 
gönderin, belgeleri yönlendirin.



Klasör Şablonları
• Önceden tanımlanmış dosya ve klasör 

yapılarına ve yine önceden tanımlanmış 
güvenlik, profil ve denetim ayarlarına göre 
dosya ve klasör oluşturun. 



Belge Bağlantıları

• Bağlantılı belgeleri ilişkilendirin yada bağlantılı 
klasöre link verin.



Yedekleme ve Geri Yükleme

• Tam ve artan yedeklenmeyi kullanarak 
verilerinizi yedekleyin.



Klasör Bölümleri

• Renkli sekmelerde klasörlerinizi sanal 
bölmelere ayırın.



Görsel Tema

• 30’dan fazla görsel tema ile arayüzünüzü
özelleştirin.



Ve Daha Bir Çok Özellik…

• Eşzamanlı erişim, özel etiketler, notlar, görev 
hatırlatıcılar, toplu klasörler, dosya listeleme, 
dizin alanlarıyla sütunları özelleştirme, 
özelleştirilebilir klasör simgeleri, dahili geri 
dönüşüm kutusu ve daha bir çok  özellik 
mevcuttur.


