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BPM

E-Flow

İş Süreçleri
Yönetimi

İşinizi
Özgürce
Yönetin!

Netoloji
Hakkında
Netoloji, E-Flow İş Akışı ve BPM yazılımının
üreticisidir. Arge faliyetlerini GOSB
TEKNOPARK, operasyonel faliyetlerini
Şikago, İstanbul, Ankara ve İzmir’de
yürüten Netoloji, tüm Türkiye ve yurt
dışında yetkin iş ortakları ile birlikte iş
süreçlerinin otomasyonuna yönelik
çözümler sunmaktadır.
BPM alanında uzmanlaşmış, dinamik ve
inovatif bir yazılım firması olan Netoloji,
ürünü E-Flow BPM ile firmaların iş
süreçlerini hızlandırmalarına ve
geliştirmelerine yardımcı olur.
Netoloji'nin her ölçekten ve farklı
sektörden müşteri segmentinde giderek
yükselen başarı grafiğinin ardında,
gelişen teknolojileri hızla takip edip
ülkemiz şartlarına uyarlaması ve her
zaman müşteri memnuniyeti odaklı
yaklaşımı bulunmaktadır.

E-Flow; kağıt üzerinde ve Excel ortamındaki işlerimizi tek bir
platformda toplayarak erişilebilir, kontrollü ve raporlanabilir
bir yapı kazandırdı.

YA SA
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Özgür Borazan

Yasa Holding Muhasebe Müdürü

Netoloji Hakkında

Hangi sektörde
olursanız olun
ihtiyacınızı
karşılıyoruz.
Netoloji E-Flow BPM, her türlü ölçekli
işletmeler için özel olarak tasarlandı.
Netoloji E-Flow BPM uygulaması; finans,
satış, müşteri ilişkileri, insan kaynakları,
satınalma ve operasyon da dahil olmak
üzere tüm iş süreçlerinizi yönetmeniz için
tek ve uygun fiyatlı bir çözümdür.
Sadece Netoloji iş ortakları aracılığıyla
satılan bu çözüm, baştan sona tüm
operasyonlarınızı sadeleştirmenize,
eksiksiz bilgilere anında erişim
sağlamanıza ve kârlı büyümeyi
hızlandırmanıza yardımcı oluyor.

E-Flow da onaylanan bir süreç hem ERP’ye hem
CRM’e hemde B2B’ye kaydediliyor. Bu durum
şirketimizin ek iş yükünü ortadan kaldırıyor.
Süreçlerimizi E-Flow BPM aracılığı ile dijital ortama
aktararak maliyetten inanılmaz ölçüde tasarruf
ettik.
Gürkan Çolak

Koza Gıda Operasyon Direktörü
E-Flow
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İşletmenizi bugün,
yarın ve gelecekte
destekleyin...

E-FLOW
Bulut

Artık aylık bir lisans ücreti karşılığında E-Flow BPM
Cloud’u uygulamaya geçirebilirsiniz. Böylece,
işletmeniz büyüdüğünde, E-Flow BPM çözümü de
sizinle birlikte büyüyecektir.

Yerleşik

E-Flow BPM çözümünü ofisinizde yerleşik olarak
uygulamaya almak da isteyebilirsiniz. İşletmenizin
ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaya ortamları
sunuyoruz.

Mobil
E-Flow BPM Mobil ile işletmenizi hareket halindeyken
de yönetin ve tüm ekibinizi mobil hale getirin.
Böylece, herhangi bir mobil cihazdan, her zaman
ve her yerden erişilebilir olabilir ve işinizi kontrol
edebilir hale gelebilirsiniz.

E-Flow ile hem hızlı hem de kayıp vermeden
faturalarımızı otomatik olarak merkezi lokasyona
ulaştırılmayı sağladık. Daha önce 3-4 günde
onaylanan evrakların onayını dakikalara indirerek
zaman konusunda büyük bir tasarruf sağladık.
Erkan Şahin

Ege Yapı Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
E-Flow

7

E-FLOW MOBİL

İşinizi Mobil
Yaşam Tarzı
ile Yönetin!

Mobil olduğunuzda
işlerinizi daha hızlı
yönetebilirsiniz.
Ofis dışında süreçleriniz
durmasın! Hareket
halinde olmanız,
işinizdeki başarınızı
engellemesin.

Güvenli
Kolay
Sınırsız

E-Flow BPM Mobil ile hızla,
mobil uygulamalar
oluşturun.
İşletmenizde Android mi
kullanıyorsunuz? Yoksa IOS
mu ? Bırakın bunu E-Flow
düşünsün. Siz sadece
sürecinizi tasarlayın ve
arkanıza yaslanın.
Web ve mobil cihazlar
arasında anında etkileşim
sağlayın.
Tüm uygulamalar ve tüm
kullanıcılar için kodlama
yok. İhtiyacınız olan sadece
sezgisel arayüze sahip
E-Flow Tasarımcı Arayüzü.
Netoloji ile birlikte satınalma süreçlerimizi
elektronik ortama taşıdık. Artık satınalma
süreçlerimizi yalnızca ofis ortamında değil, ofis
dışından da yapabilir hale geldik ve bu bize çok
büyük bir esneklik sağladı. Şu anda cep telefonu
ile yönetici kadromuz talepleri onaylayabiliyor.
Yalçın Aksoy
Turquoise Yachts Bütçe Planlama Yöneticisi
E-Flow Mobil
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Fark
yaratan
özellikler

Hızlı. Akıllı.
Sürükle ve bırak teknolojisi
Sezgisel tasarım arayüzü sayesinde sürükle ve bırak
yöntemi ile tüm iş süreçlerinizi özgürce ve daha hızlı
tasarlayabilirsiniz. Üstelik ERP, CRM, DMS sistemleri ile
entegre!

₺

Maliyetleri Azaltın
E-Flow ile kodlama bilgisi gerektirmeden daha az
kaynak ile daha fazla süreç geliştirebilirsiniz. E-Flow,
sadece BT ekibi için değil kuruluştaki herkesin daha
üretken olmasını sağlayabilir. Bu sayede maliyetlerinizi
minimuma indirmiş olursunuz.
Yüksek Verimlilik
E-Flow ile, daha fazla iş sürecini daha kısa sürede
oluşturulmasına olanak sağlar. Kurumunuza ait iş
süreçlerinizi günler hatta saatler içinde
hazırlayabilirsiniz. E-Flow ile zaman artık engel değil!

Netoloji E-Flow’u mevcut ERP sistemimiz ile yaptığı
entegrasyon ve arayüz uyumu sebepleriyle tercih
ettik.
Enis Yalım

Pernod Ricard Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü

10

Fark Yaratan Özellikler

Kodlama Yok.
Süreçlerinizi hayata geçirmek için kod yazmayı bırakın!
Bu sadece zor değil, aynı zamanda çok zaman alıcıdır.
E-Flow süreç tasarımcıları ile görsel olarak süreçleri
oluşturabilirsiniz. Böylece süreçler daha hızlı hayata geçer.

E-Flow BPM kolay kullanımı
ile iş süreçlerinizi rahatlıkla
tasarlamanızı sağlar.

Üstelik kodlama
bilgisi gerektirmez!

E-Flow; bir bilginin veya isteğin, ilgili kişilere
aktarılması konusunda en etkili ürün. Herhangi bir
konuda akış şeması oluşturarak, içinde bulunulan
problemli bir durumu daha etkin analiz etmenizi
sağlayıp bir sonuca varma konusunda başarılı bir
yazılım. Akışı hazırlarken günlük hayatta çalıştığınız
sistemin eksiklerini bulmanızı ve bu eksikliklere
yazılımın yetenekleriyle çözüm getirmenizi
kolaylaştıran bir platform. E-Flow sayesinde şirket
içi süreçlerimizi hem daha iyi takip edebiliyoruz,
hem daha iyi yönetebiliyoruz.
Polat Arasan

Seramiksan Sistem ve Ağ Uzmanı
Fark Yaratan Özellikler
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Tek Platform
Sınırsız
Otomasyon
E-Flow, çoklu, süreç oluşturmanıza olanak tanır,
bu sayede iş akışınızı uyarlanabilir süreçler ile
daha kısa zamanda daha iyi takip edebilirsiniz.
Kağıt tabanlı veya elverişsiz işlevlere gerek kalmadan
E-Flow ile anlık olarak herhangi bir öğenin ilerlemesini
kolayca takip edebilirsiniz.

Aklınız
işinizde
kalmasın
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Sınırsız Otomasyon

Nerede
Olursan Ol
E-Flow Yanında!

Düşük maliyet
Düşük risk
Yüksek değer!
E-FLOW
BPM BULUTTA

Netoloji BPM E-Flow’u satın
alabileceğiniz gibi artık kiralayabilirsiniz.
Bulutta sunulan Netoloji BPM Suite,
daha çevik ve uyarlanabilir bir
organizasyon oluşturmak için güvenli
bir yoldur.
Netoloji E-Flow BPM bulut ürünü ile sunucu
yatırımları, bakımları ve versiyon yenileme
anlaşmaları gibi konularda para ve zaman kaybı
yaşamadan hızlıca süreçlerimiz üzerinde
çalışmaya başladık. Başlangıçta birkaç proje
hedefiyle yola çıkmış olsak da geride kalan 3 yıllık
süreçte 30’ u aşkın projeyi hayata geçirerek
şirketimizin tüm süreçlerini her yerden yönetebilir
hale geldik.
Murat Tayar

Boyabat Elektrik Entegre Kalite Yönetim Temsilcisi
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BPM Bulut

çözüm odaklı

NEDEN

E-FLOW BPM BULUT?
E-Flow BPM Bulut kullanan müşterilerin
sunucu yatırımı yapmalarına gerek
kalmayacağı gibi E-Flow' u her zaman
güncel versiyonlarla kullanırlar.
Düşük başlangıç maliyetleri
Manuel bakım gerektirmeyen hızlı kurulum
Öngörülebilir maliyetler
Hızlı yatırım getirisi

E-Flow ile süreçler teknolojik altyapı veya bilgi
gerektirmeden kolayca öğreniliyor. Bu sayede
eğitim süreçlerimiz basit ve düşük maliyetli hale
geldi.
Serdar Çetinkaya

Hedef Gıda Yazılım ve İş Geliştirme Yöneticisi
BPM Bulut

13

AR-GE GOSB TEKNOPARK
Gebze OSB Mah. Kemal
Nehrozoğlu Cad. Hightech
Binası No:507/1/105-106
40480 Gebze Kocaeli
İSTANBUL
İçerenköy Mah. Engin Sok.
No:10/6 34746
Ataşehir İstanbul
+90 216 456 0276
İZMİR
Çınar Mah. Fatih Cad.
Çiçek Plaza No 1/23
35040 Bornova İzmir
+90 232 290 5276
CHICAGO
4 Heather Ct. 60490
Bolingbrook Illinois
+1 630 492 7295
BPM Danışma Hattı
0532 1111 BPM
info@netoloji.com

www.netoloji.com

