Dijital
İmza Platformu
Nedir?
www.dijitalimza.com.tr
Herhangi bir evrağı imzalama
veya imzalanması üzerine başka
bir alıcıya göndermeye ihtiyacı
olan kişi, kurum ve kuruluşların
kullanabileceği, tüm kağıtsız
imzalama yöntemlerini birleştiren
çevrimiçi imzalama platformudur.

Tüm İ za Tekn jileri
Tek Ça ı Al ında!
Nasıl Çalışır
Sözleşme

Sözleşme

DDTECH DİJİTAL İMZA

Sözleşme

Gönderici, imzalaması veya başka
bir kişiye imzalanmak üzere
göndermesi gereken dökümanları,
imza alınacak kişi bilgileri ile
birlikte sisteme yükler.

Gönderici hangi imzalama
metotunun kullanılacağına
karar verir.

İmzacı kişilere SMS / E-Posta ile
bilgilendirme yapılır ve platforma
erişim bilgileri paylaşılır.

KAĞIT MASRAFINA SON!

KURYE ÜCRETİ YOK!

İMZA SÜREÇLERİNİ KISALTIN!

İmza süreçlerinde harcanan
kağıt masrafınızı ortadan
kaldırın. Kağıt kullanmadan,
rahat bir şekilde imza
süreçlerinizi tamamlayın.

İmzalanan evrakların kurye
ile teslimat ücreti artık yok.
İmza süreçlerinizi araya
teslimat süresi olmadan
tamamlayın.

Günler ve haftalar boyu
tamamlanamayan imza süreçlerini
hayatınızdan çıkarın. Hızlı, güvenilir
ve kolay bir şekilde imza
süreçlerinizi tamamlayın.

25m+

Bir yılda 25 milyondan fazla
belge, dijital imza yöntemleri
kullanılarak imzalanmaktadır.

100b+

Günde on binlerce kişi tarafından
100 binin üzerinde belge dijital
olarak gönderilmektedir.

₺150m

Dijital imza yöntemleri
kullanılarak ülke ekonomisine
₺150 milyondan fazla tasarruf
sağlanmaktadır.

Tüm Dij al İ za Tekn jileri
Tek Ça ı Al ında
E-İmza

Dijital İmza Platformu (DİP) içinde tüm
dijital imza teknolojilerini barındırır. Bu
sayede kullanıcılar, hangi imza tipini
kullanmak istediklerini seçebilirler.

Biyometrik İmza

Platformun sunduğu imza seçenekleri:

Mobile İmza

2boyutlu (2D) imza
Biyometrik imza
E-imza

2D İmza

Mobil imza

Dij al i za pla f rmu s ze
ner de yardımcı ur?
DİP, hem bireyler hem de
kurumlarca kullanılabilir.
Kurumlarca en yaygın olarak
kullanıldığı süreçler:
Bankacılık işlemleri
Sözleşmeler
Tedarik zinciri yönetimi
Muhasebe süreçleri
İnsan kaynakları süreçleri
Resmi yazışmalar

Bankacılık İşlemleri
Islak imza gerektiren tüm bankacılık işlemlerinizi
gerçekleştirin. Zamandan ve kağıt masrafından
tasarruf edin.
Sözleşmeler
Müşterilerin, yöneticilerin masalarında
imzalanmayı ya da kargodan teslim alınmayı
bekleyen sözleşmeler artık sizlere zaman
kaybettirmesin. Sözleşmelerinizi dijital ve resmi
olarak kağıtla uğraşmadan yönetin.
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarikçi sözleşmelerinde satın alma
süreçlerinize, belgelerinizi istediğiniz dijital imza
yönetimiyle imzalayın, tedarikçinizden belgelerini
dijital imzalı talep edin, süreçlerinizi dijitalleştirin.
Muhasebe İşlemleri
Tüm Evraklarınızı dijital ortamda ve tüm dijital imza
seçenekleriyle imzalayın, gönderin ve arşivleyin.
Dosyalar arasında evrak aramak zorunda
kalmadan verimli ve etkin bir şekilde çalışın.
Resmi Yazışmalar
Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde teknik
detaylarla uğraşmadan ister kendi
bilgisayarınızda, ister tablette ya da desktop
üzerinde imzalayarak resmi yazışmalarını yönetin.
Expertiz İşlemleri
Yüzlerce dokümanı tek bir doküman imzalama
kolaylığında ve istediğiniz dijital imza yönetimiyle
imzalayın, paylaşın, doğrulayın ve arşivleyin.

İnsan Kaynakları
Doğrusunu yazıyorum: İnsan Kaynakları
süreçlerinde oluşan evrak ve imza süreçlerini her
yerden düzenleyin, imza için adaylara iletin ve
imzaların alınması durumunda haberdar olun.
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