
IRON MOUNTAIN® İŞ AKIŞI OTOMASYONU™, 
E-POSTA MERKEZLİ GÖREVLERİ YÖNETİLEBİLİR 
VE GÜVENLİ DİJİTAL SÜREÇLERE DÖNÜŞTÜRÜR.

VERİ GÜVENLİĞİ VE YASAL UYUMUN SAĞLANMASI
Bu vaka çalışmasına konu olan müşterimiz Orta Avrupa’nın köklü bir bankası olup belge yönetimi, dijital tarama, sabit 
disk ve teyplerin depolanması için Iron Mountain hizmetlerini kullanıyordu.

Çalışmalar sırasında personelin, müşterilerden ve iş arkadaşlarından gelen e-postaları yönetmek için çok zaman 
harcadığı görüldü. Ayrıca dağınık bilgilerin, şikayet ve talep işleme, seyahat ve etkinlik yönetimi ve yönetim kurulu 
toplantı kararları gibi diğer süreçlerin kontrol edilmesini de zorlaştırdığı ortaya çıktı. Atanan görevleri merkezi olarak 
izlemek ve raporlamak mümkün olmadığından kaçınılmaz olarak takip süreçleri ve son teslim tarihleri yakalanamıyordu.

İşte bu noktada Iron Mountain ® İş Akışı Otomasyonu™ devreye girdi. Kolaylıkla kapsamı genişletilebilen bu çözüm şu 
anda 22 iş akışı, 29 belge türü ve 660 meta veri dizininde uygulanıyor.

Artık gelen e-posta mesajları, hemen kaydedilerek sıkı bir şekilde kontrol edilen dijital iş akışları içinde sorumlu 
çalışana görev olarak atanıyor. Görev atanan kullanıcılara düzenli otomatik hatırlatmalar gönderiliyor, hatta gerekli 
durumlarda e-imza kullanımına da imkan sağlanıyor. En önemlisi, bu çözüm bankanın yüksek veri güvenliği ve yasal 
uyum için gerekli katı koşullarını da karşılıyor.

ELDE EDİLEN PERFORMANS SONUÇLARI1 

Birçok kuruluş başka alanlarda tutarlı dijital stratejiler uygulamasına rağmen, tekrarlayan görev ve 
süreçlerini hala e-posta ile yönetmeyi tercih etmektedir. Oysa e-posta gizli kalması gereken dosyaların 
yoğun bir şekilde paylaşılmaması gereken, takip edilemeyen, raporlanamayan, denetlenemeyen ve açıklarla 
dolu bir yöntemdir. Her ne kadar kullanıcılar fark etmese de bu tür eski denetimsiz faaliyetler, şirketin yasal 
yönetmeliklere uyumunu tehdit ederken, üretkenliği ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Zamandan Tasarruf Oranı  
%30

Cevap Süresinde  
%30 iyileşme

Yasal Uyum Çalışmalarında   
Daha hızlı ve daha basit çözüm

Mobil ve Hibrit İş Yükünde  
Daha iyi görünürlük 

MÜŞTERİ 
BAŞARI 
HİKAYELERİ

  1 Müşterilerimizin yakın zamanda gerçekleşen örneklerinden alınmıştır.



Iron Mountain İş Akışı Otomasyonu, üst yönetimin takip edilmesi 
gereken süreçleri tanımlamasını sağlar. Ayrıca, belgelerin konumu 
ve erişim için kullanılan cihaz seçimi ne olursa olsun, harekete 
geçmesi veya yanıt vermesi gereken kişilere ilgili belgelerin 
yönlendirme işleminin otomatikleştirilmesine olanak tanır.

Görev veya süreçler, sürükle ve bırak araçları yardımıyla bir e-posta 
mesajını içe aktararak otomatik bir şekilde veya doğrudan sistemde 
bir iş emri oluşturarak manuel bir şekilde başlatılabilir.

Sistem daha sonra sürecin bir sonraki adımını başlatır ve/veya 
görevleri bireysel kullanıcılar veya kullanıcı gruplarına atar. Örneğin, 
işin teslim tarihine kadarki süreçte bir adımı gerçekleştirmek amacıyla 
belirlenen e-posta adreslerine bildirim gönderilebilir. Sorgulama, denetim 
talepleri ve ihtilafları gidermek için belge ihtiyacı doğduğunda belgenin 
bulunması ya da süreçlerdeki gecikmelerin ve belgelerdeki eksikliklerin bir 
üst yetkiliye bildirilmesi otomatik hale getirilebilir.

Böylece veri ve metriklerle yönetimi güçlendiren ve güçlü içgörüler sunan 
gösterge panelleri aracılığıyla merkezi görünürlük sağlanır.

Yukarıda sayılan işlemlerin tamamı BT ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebilir.

İŞ AKIŞI OTOMASYONU 
NASIL YAPILIR?

BAŞLICA FAYDALARI
• İş Akışı Otomasyonu, kontrol listeleri oluşturma ve eksik belgeleri arama 

gibi sıkıcı adımları ortadan kaldırır.

• Sistem, Outlook ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyonu sayesinde, iş 
yerlerinin büyük çoğunluğu için uygundur.

• Tüm veriler hem mevcut konumlarında hem de güvenli bir ağ üzerinden aktarım 
sırasında şifrelenir, böylece yasal uyum, güvenlik ve gizlilik riskleri azalır.

• Yasal mevzuata uyumu sağlamak için dosya ve klasör düzeyinde gerçekleşen 
kullanıcı değişiklikleri ve faaliyetlerin denetim kayıtları oluşturulur.

• Hizmet seviyesi anlaşmaları, temel performans göstergeleri ve görevlerin güncel 
durumu için kolay gösterge tabloları ile merkezi yönetim görünürlüğü sağlar.

• Başlangıç yatırımı gerektirmeyen ve bütçelemeyi kolaylaştıran öngörülebilir aylık 
abonelik imkanı sunar.

KEŞFEDİN 
Diğer Iron Mountain 
Hizmetleri  

YARDIMCI OLABİLECEĞİMİZ DİĞER ALANLARI KEŞFEDİN

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya hesaplarımızı 
takip edin İş ve teknoloji 
haberlerini ve görüşlerini 
takip edin. Sohbete katılın.

© 2022 Iron Mountain Incorporated. Her hakkı saklıdır. Iron Mountain ve “Dağ” tasarımı, Iron Mountain Incorporated’ın ABD ve 
diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

http://www.ironmountain.com/tr
https://www.ironmountain.co.uk/contact/contact-form
https://www.ironmountain.ie
https://www.ironmountain.pl
https://www.ironmountain.com/tr/contact/contact-form
https://www.ironmountain.com/tr/kaynaklar
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