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150. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1955) ) 

1. Tanımlamalar>> Sistem ile İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri sayfasında Manuel Bağlı Veri Listeleri içerisindeki verilen güncellenmek 

istenildiğinde oluşan hata giderilmiştir. 

2. Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak tanıları ekranında oluşturulan evrak tanımlarına miad tarihi yaklaşan evraklar ile 

ilgili alan eklenmiştir. 

 
Bu alanlar sayesinde miad tarihi gelen evrak ile ilgili oluşturulan akış çalışmaktadır. Burada 2 durum söz konusudur. 

1- Miad Kalan Gün Sayısı değerine pozitif bir değer girilir ise (Örn: 1,2,3,...) miad tarihi hariç girilen değer kadar uyarı verecektir. 

Örnek olarak günün tarihi 21.03.2017 ve evrak miad tarihi 25.03.2017 ise, Miad Kalan Gün Sayısı değerine 2 girildiğinde 23.03.2017 

ve 24.03.2017 tarihlerinde birer kez akış başlayacaktır. Bununla beraber 25.03.2017 tarihinde sistem otomatik olarak bir uyarı daha 

gönderecektir. 

2- Miad Kalan Gün Sayısı değerine negatif bir değer girilir ise (Örn: -1,-2,-3,...) miad tarihi hariç girilen değer kadar miadı geçen gün 

sayısında uyarı verecektir. 

Örnek olarak günün tarihi 21.03.2017 ve evrak miad tarihi 25.03.2017 ise, Miad Kalan Gün Sayısı değerine -2 girildiğinde 26.03.2017 

ve 27.03.2017 tarihlerinde birer kez akış başlayacaktır. Bununla beraber 25.03.2017 tarihinde sistem otomatik olarak bir uyarı 

gönderecektir. 

Sadece Bir Kez Çalıştır alanı işaretlenir ise uyarı sadece 1 kez çalışır. 

 

151. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1956) ) 

1. Görev Tamamlama – Barkod portal partında Çantama Ekle özelliği eklenmiştir. Bu işlem sadece arşiv evraklarının güncellenme işlemi 

için kullanılmaktadır. 

Portal partta “Listeyi Çantaya Ekle” alanı işaretlenerek barkod okutulur. Büyüteç işaretine basıldığında evrak çantama gönderilir ve 

arşiv için gerekli güncellemeler yapılır. 



 
2. İş akışı tasarımında eklenen Aktivite Tanımı bilgisinin akışa yeniden girildiğinde boş gelmesi sorunu giderimiştir. 

3. Giden Evraka eklenen ekin adı güncellendikten sonra imzaya sunulduğunda ek isminin ilk haline dönmesi sorunu giderilmiştir. 

 

 

152. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1957) ) 

1. Form Arama ekranlarında form pdf formatında indirilmek istenildiğinde oluşan sorun giderilmiştir. 

2. Mozilla Firefox tarayıcıda imza ekranında açıklama alanında yaşanan sorunlar giderilmiştir. 

3. Mozilla Firefox tarayıcıda giden evrak sayfalarında alt içerik (imza altı açıklama) alanında bulunan butonlarda oluşan görsel bozukluk 

giderilmiştir. 

 

153. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1958) ) 

1. Giden evrakta dağıtım planı oluşturulurken hem kayıtlı plan hem de birim ya da kullanıcı seçildiğinde oluşan sorun giderilmiştir. 

2. Notlar alanı ile ilgili düzeltme yapıldı. 

 

154. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1959) ) 

1. Dosya kodu meta alanında birden fazla dosya kodu seçildiğinde ön izlemede oluşan hata giderilmiştir. 

2. Formda tablo kullanıldığında tablo içerisine girilen verinin şablona yansımaması sorunu giderilmiştir. 

3. Toplu form onayında oluşan hata giderilmiştir. 

4. Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarda oluşan evrak dağıtım bilgilerinin çift görünmesi sorunu giderilmiştir. 

5. Evrak tanımlarında bulunan maksimum paraf ve maksimum imza kısıtlamasının çalışmama sorunu giderilmiştir. 

155. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1960) ) 



1. Ada/Pafta/Parsel meta alanına girilen verinin iş akışında kullanılabilmesi için iş akışı adımlarından Parametrik Değer adımında bulunan 

Fonksiyon sekmesine yeni bir fonksiyon eklenmiştir. Fonksiyonun adı " Ada Pafta Parsel Not Getir” 

 
2. Giden evraka taranarak eklenen ekin silinmesi durumunda ön izleme yapılamaması sorunu giderilmiştir. 

 

156. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1961) ) 

1. .tif formatındaki dokümanların enVision içerisinde pdf formatına dönüştürülerek görüntülenmesinde sorunlar yaşanmaktaydı. Konu 

ile ilgili geliştirme yapılmıştır. Ana Menü>> Yönetim >> Sistem Konfigürasyonu ekranından 

Use_Custom_Vıewer_For_Internal_Tıf_Images ayarının değeri 1 yapıldığında tif uzantılı dosya bilgisayarınızda yüklü bir uygulama ile 

açılacaktır. 

2. Daha önce Telefon Rehberinde bulunan kayıtlar için kısaltma alanına girilen veri gittiği yer kısaltması alanına yansımakta ve bu bilgi 

Detaylı Arama ekranında liste halinde sunulmaktaydı. Bu işlem konfigürasyon ayarına bağlanmıştır. Ana Menü>> Yönetim >> Sistem 

Konfigürasyonu ekranından “The_Use_Of_Multı_Select_Feature_Is_Provıded_In_Comıng_From_Abbrevıatıon” ayarının değeri 1 

yapılarak kullanılabilir. 

3. Google reCAPTCHA api değişikliğinden sonrası sorun yaşanan reCAPTCHA'nın enVision' da tekrar çalışır hale getirilmesi sağlanmıştır. 

4. İş akışlarında SMS Gönder, E-Posta Gönder gibi adımlar var ise ve bu gönderimler esnasında hata alınıyor ise akış kesilmeden devam 

etmesi sağlandı. 

5. Arapça dil seçiminde form tasarımında yaşanan kontrollerin büyütülmesi sorunu giderildi. 

6. Fransızca dil seçeneğinde Ana Menü>> Yönetim>> İsimlendirme Modu ekranında yaşanan sorun giderilmiştir. 

7. Ana Menü>> Yönetim>> Giriş Sayfası Yönetimi sayfasında herhangi bir değişiklik yapılarak "Kaydet" butonuna basıldığında oluşan hata 

giderilmiştir. 

8. Evrakın Gittiği Yer meta alanında kullanılan dataset üzerinden gerçekleştirilen arama oluşan sorun giderilmiştir. 

9. Kurum Dışı Dağıtım Planı ekranında Kamu Kurumu seçeneği kullanılarak gerçekleştirilen sorgulama sonucu oluşan sorun giderilmiştir. 



157. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1962) ) 

1. Detaylı Evrak Arama ekranında kriter girerek arama yapıldıktan sonra farklı bir ekrana geçilerek yeniden Detaylı Evrak Arama 

ekranında dönülür ise arama kriterlerinin sıfırlanması sağlanmıştır.  

2. Sisteme yeni disk eklendiğinde, diskin aktif edilmesi ve eski diskin pasif konuma alınması esnasında alınan hata giderilmiştir. 

3. Sistem dilinin İngilizce olması halinde iş akışında bulunan Parametre Değeri Ata adımında, Fonksiyonlar sekmesinde yer alan Bir 

tarihten başka bir tarih çıkarma işleminin hatalı sonuç vermesi sorunu giderilmiştir. 

4. Veri listesinde bir değerin İngilizce karşılığı girildikten sonra İngilizce şablon seçildiğinde veri listesindeki değerin Türkçe karşılığı 

gelmesi düzeltilmiştir. 

5. Kullanıcıya kimlik eklendiğinde evrak görmede oluşan yetki sorunu giderilmiştir. 

158. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1963) ) 

1. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Yeni İş Akışı ekranından iş akışı kontrolü eklendiğinde oluşan sorun giderilmiştir. 

2. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Listesi ekranında girişte oluşan hata giderilmiştir. 

159. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1964) ) 

1. enVision içerisinde gerçekleştirilen SMS entegrasyonu sonrası gönderilen smslerin sonunda 'enVision-Kurum Adı" ifadesi geçmektedir. 

Yapılan geliştirme ile enVision ifadesi kaldırılmıştır. 

2. Ana Menü>> Yeni Görev>> Yeni Bilgilendirme sayfasına bilgilendirme yapılacak kişilere SMS gönderilebilmesi için alan eklenmiştir. 

 
3. Kurum İçi Giden evrak ekleme sayfasında buluna Evrakın Gittiği Yer meta alanına girilerek birden fazla birim seçildiğinde oluşan görsel 

bozulma giderilmiştir. 

4. Detaylı arama ekranında damga numaratörü ile arama yapıldığında oluşan hata giderilmiştir. 

5. Edge tarayıcılarda ön izlemede oluşan görsel sorun giderilmiştir. 

6. Birim ağacında birim ekleme işlemi gerçekleştirilirken oluşan hata giderilmiştir. 

7. İş akış adımlarından Kep İle Gönder adımında bulunan Görev Kapatılınca Diğerlerini Bilgilendir işleminde bulunan hata giderilmiştir. 



160. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1965) ) 

1. Sürümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

161. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1966) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyon ayarlarında yer alan ve ilgi alanında kullanılan 

"Replacement_Value_for_Empty_Fields_In_Document_Reference_Format" ayarında bila ifadesinin ingilizce karşılığının girilebilmesi 

için geliştirme yapılmıştır. Örnek 1|Bila#2|Without şeklinde tanımlama yapılabilir. 

2. Detaylı Arama ekranında Kolonlar sekmesinden Ekler kolonu eklenerek sayfanın alt bölümünde bulunan pdf ,excel, word export 

butonları ile export alındığında ekler kolonunun gelmesi sağlanmıştır. 

3. Vekalet bırakıldığında, vekil kullanıcının, vekil kimliği ile giriş yaparak evrak oluşturması ve paraflayacak kullanıcı olarak kendini 

eklemesi halinde, şablon ön izlemede vekalet bırakan kullanıcının adının görünmesi sorunu giderilmiştir. 

4. Web Twain uygulamasının yeni sürümüne geçilmiştir. (Uygulama 3. Parti güncellemeleri geldikçe yapılmaktadır) 

5. Evrak Tanımları sayfasında evrak tanımının özellikler sekmesinde bulunan "Menü Grubu" ekleme, silme simgelerinde oluşan görsel 

bozukluk giderilmiştir. 

6. Hızlı arama ekranında hiç bir karakter girilmez ise arama yapmaması, 1 ve 2 karakter girerse uyarı vermesi sağlanmıştır. 

  
7. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Durumu sayfasında yer alan Zaman Damgası İşlemleri alanında bulunan Başarısız Evrak Sayısı 

sekmesinde ara versiyonları gösterilmesi engellenmiştir. 



  
8. Ana Menü>> Evrak>> Diğer İşlemler>> Toplu Birim Değiştirme ekranından Kaynak ve Hedef birimler seçilerek evrak taşıma işlemi 

yapıldığında işlemi gerçekleştiren kullanıcıya, işlem başladığında ve tamamlandığında sistem mesajı gönderilmektedir. 

Başlangıçta Gelen Mesaj 

 
Bitişte Gelen Mesaj 

  



9. Mozilla Firefox tarayıcıda alt içerik (İmza Altı Açıklama) alanında bulunan görsel bozukluk giderilmiştir. 

10. Ana Menü>> Yeni Görev>> Yeni Bilgilendirme sayfasında kaydet butonunda görülen görsel bozukluk giderilmiştir. 

11. Evrak oluşturma ekranlarında Ekler kısmında bulunan "Dağıtım alıcıları için ekleri ayrı ayrı seçmek için tıklayınız." alanında Kaydet, 

Vazgeç butonlarında oluşan görsel bozukluk düzeltilmiştir. 

12. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranından daha önce oluşturulan bir veri listesi 

güncellenmek istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

13. Arama sayfasında Son İşlem Tarihine Göre Arama yapılmak istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

14. Detaylı Evrak Arama ekranında özel alan olarak oluşturulmamış olan alanlarda * işareti ile gerçekleştirilen aramalarda  (Örn: Yıl*, Ger* 

v.b.) yaşanan sorun giderilmiştir. 

15. Form kontrollerinden Dosya Yükleme kontrolünde eklenen dosyanın silinmesinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

16. Formların dışarıdan doğrulanması işleminde formun indirilme sorunu giderilmiştir. 

17. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Metin Kaynakları ekranında sistemde kaç dil tanımlı ise o kadar dil 

seçeneğinin çıkması sağlanmıştır. 

18. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımlarında, bir evrak tanımına girildiğinde görülen tooltipler (

) ile ilgili görsel bozukluk giderilmiştir. 

162. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1967) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Listesi ekranından herhangi bir kullanıcı tanımına giriş yapıldığında meta 

alanlarından GSM Operatörü bilgisi güncellenememektedir. 

Güncelleme yapılabilmesi için Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle ilgili Tanımlamalar>> Tanım Tabloları ekranına “Mobil 

Operatör” tablosu eklenmiştir. 

 
Kod bilgisi ve Açıklama girilerek yeni kayıt eklenebilir. 



 
2. İş akışlarında bulunan Parametre Değeri Ata adımının Fonksiyonlar sekmesine Evrak Boyutu bilgisini dönen fonksiyon eklenmiştir. 

  
3. İş akışlarında bulunan Evrakı E-Posta ile Gönder adımına Link Gönderim Şekli alanı eklenmiştir. Bu alanda iki seçenek bulunmaktadır. 

İndirme Linki evrakı maile link olarak ekler, Görüntüleme Linki evrakı mail ile birlikte gönderir. 



  
4. Entegrasyon ile alınan evrakta (excel importer, folder agent v.b.) enVision tarafında sayfa sayısı meta alanı olması halinde alınan her 

evrak için sayfa sayısı bilgisinin otomatik olarak yansıtılması için geliştirme yapılmıştır. 

5. Ana Menü>> Evrak>> Posta Gönderileri>> Posta Gönderileri Listesi ekranından alınan Posta Gönderileri İzlenimi Raporu ile ilgili Ana 

Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyon ayarlarına "Show_Small_To_Large_With_Document_Number_In_Postal_Dispatch" ayarı 

eklenmiştir. Bu ayar değeri 1 yapıldığında listenin evrak numarası ile küçükten büyüğe doğru sıralaması sağlanmaktadır. 

6. Evrakın Gittiği Yer alanında kişinin TC Kimlik No bilgisi girilerek yapılan mernis sorgulama işlemi ile kişinin adres bilgisinin de gelmesi 

sağlanmıştır. 

7. Kurum Dışı Giden evrak oluşturulurken girilen dağıtım planı ekranında oluşturulan kaydın şablonda dağıtım alanına yansımasında 

oluşan sorun giderilmiştir. 

8. Form kontrollerinden Notlar alanının şablona yansıtılmasında oluşan görsel hata giderilmiştir. 

9. Toplu görev tamamlama işleminde imza atılmak istenildiğinde oluşan görsel hata giderilmiştir. 

10. Sisteme Arapça seçeneği ile girildiğinde form dizaynı kopyalanırken oluşan hata giderilmiştir. 

11. Oracle kurulumlarda evraka ek eklemede oluşan hata giderilmiştir. 

12. Ana Menü>> Arşiv>> Dosya Planı sayfasında kırılım dışarı alınmak istenildiğinde oluşan hata giderilmiştir. 



13. Ana Menü>> Arşiv>> Dosya Planı sayfasında herhangi bir kırılımın altına konu eklenmek istenildiğinde gelen Açılacak Bölüm alanı ile 

ilgili seçim sorunu giderilmiştir.  

163. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1968) ) 

1. Birbirinden bağımsız iki farklı enVision sisteminin birbiri ile haberleşmeyi yönünde geliştirme yapılmıştır. 

 Bu işlem için öncelikle entegrasyon ayarları ekranında bulunan E-Yazışma Ayarları ekranından gerekli tanımlamaların yapılması 

gerekmektedir. 

 
 Birim ağacında yazışma yapacak olan her birimin 8 haneli organizasyon kodu olmalıdır. 

 
 Evrak iş akışında enVision ile Gönder adımı kullanılarak evrakın akış içerisinde istenilen aşamada diğer sisteme gönderilmesi 

sağlanır. 

 



  

 

2. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Metin Kaynakları ekranından arama yapılarak sistem içerisinde bulunan 

tüm alanların isimleri güncellenebilmektedir. 

  
3. Linux-Pardus üzerinden imza atılabilmesi için client service oluşturulmuştur. 



 
İmza driverları kurulu ise (Şu anda sadece Kamu SM ye ait driverler bulunmaktadır. Diğer e-imza üreticileri ilgili driverleri geliştirirler 

ise e-imzalar kullanılabilir) client service kurulumu sonrası e-imza kullanılabilir.  

4. Form veri girişi yapılırken formun ekranda ortalı şekilde görünmesi sağlanmıştır. 

 Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı ekranında Form Özellikleri alanında bulunan Özellikler alanından “Veri 

Girişinde Tasarımı Ortala” işaretlenir. 



  
 

 Veri girişi aşamasında ekranda ortalı şekilde çıkacaktır. 

 
5. Evrak tanımı bazında ek ve ilgi seçiminde hangi tanımların kullanılabileceğinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. 

 Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları ekranına girilerek düzenleme yapılacak evrak 

tanımının satır başında bulunan menüden Değiştir seçeneği seçilir. 



 Özellikler sekmesine girilir. 

 
 İlgili Evrak Türü ve Ek Evrak Türü alanlarından seçilen evrak tanımı için hangi evrak türlerinin kullanılabileceği seçilir. 

 



 
 Evrak oluşturulurken Ekler ve İlgili Evrak sekmelerinden sistem içerisinden evrak seçilmek istenilir ise sadece izin verilen evrak 

türlerinin geldiği görülecektir. 

 



6. Sistemin Arapça kullanılması durumu için  kullanılan tarih alanlarında hem Hijri hem Gregoryen tarih değerlerinin gösterilmesi 

sağlanmıştır. 

Bu işlem için Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigüresyonu ekranına 

Show_Other_Calendar_Date_Values_For_Date_Controls sistem ayarı eklenmiştir.  

Değeri 1 yapılırsa: 

1. Profilinde Gregoryen takvim kullanan kullanıcıların tarih kontrollerinin tooltipinde Hicri tarih değeri gösterilir. 

 
2. Profilinde Hicri takvim kullanan kullanıcıların tarih kontrollerinin tooltipinde Gregoryen tarih değeri gösterilir. 

3. Sistemde Arapça dili aktif değilse, bu konfigürasyon değeri 0 olarak çalışır. 

 

7. Evrakta girilmiş olan dosya kodu değiştirilerek kaydedildiğinde gelen değişiklik sebebi alanında yazan metin güncellenerek “Değişiklik 

Sebebi” haline getirilmiştir. 

8. Mozilla Firefox ESR versiyonunda java desteğinin devam etmesi nedeni ile Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranına 

Use_Embeded_Java_With_FireFox_ESR ayarı eklenmiştir. Kurumda Firefox ESR kullanılacak ise bu ayar değeri 1 yapıldığında Firefox 

sürümlerinde client servise kurulumuna zorlama kapanacaktır. 

Önemli Not: Eğer kullanıcıların browser'ları Firefox ESR değil ise imza atamayacak ve oracle yönlendirmesi yaşayacaktır. 

9.  Formlarda kullanılan Tek Seçmeli Kutu (Radiobutton) kontrollerinin arka plan ve yazı renginin seçilebilmesi sağlanmıştır. 

 Veri Köprüsü eklenerek veri listesinde satırların arka plan renkleri ve yazı renkleri belirlenir. 



  
 Forma eklenen Tek Seçmeli Kutu (Radiobutton) kontrolüne veri listesi bağlanır. 



 
 Veri girişinde seçilen renklerin yansıdığı görülür. 

 
10. Ana Menü >>Arşiv>>Evrak Arşivleme alanında kolonlarda yaşanan hata giderilmiştir. 



11. Ana Menü>> Evrak>> Posta Gönderileri>> Kep Gönderileri Listesi ekranında gelen kutusu ya da giden kutusundaki bir ileti açılmak 

istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

12. Evraka manuel ek eklendiğinde şablon ön izlemede yaşanan görsel hata giderilmiştir. 

13. Ana Menü >>Arşiv>> Dosya kodu seçiminde “Tasnif Kodu hazırlanıyor” uyarısının gelmesi sorunu giderilmiştir. 

14. Ana Menü >>Arşiv>> Dosya planında klasör eklemede oluşan hata giderilmiştir. 

15. Ana Menü >>Arşiv>> Dosya planında bir kod güncellendiğinde Dosya Planı ağaç yapısının kapanması sorunu giderilmiştir. 

16. Ana Menü >>Arşiv>> Dosya planında yeni klasör oluşturulduğunda yaşanan görsel sorun giderilmiştir. 

17. Veri listelerinde özel karakter kullanıldığında uyarı vermesi sağlanmıştır.  

  
18. Formlarda dosya yükleme alanında Internet Explorer tarayıcılarda indir, ön izle butonlarında oluşan sorun giderilmiştir. 

19. Kurum Dışı Giden evrakta iç ve dış dağıtım oluşturularak aramalar ekranından dağıtım yerleri kontrol edildiğinde oluşan görsel sorun 

giderilmiştir. 

20. Formlarda Editör kontrolü kullanıldığında, ön izlemede yaşanan görsel bozulma giderilmiştir. 

21. Vekalet kimliği ile oluşturulan evraka iş akışı içerisinden not eklenmesi durumunda vekil kişinin adının tarihçeye yansımaması sorunu 

giderilmiştir. 



22. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında “Show_Attachment_Info_Top_of_Attachment” ayar değeri 1 yapılarak 

evrak oluşturulur. Ek üzerine yansıyan EK-1, EK-2 ifadelerinde oluşan görsel bozukluk düzeltilmiştir. 

23. Chrome, Edge ve Mozilla üzerinden yeni kep gönderisi ekranından bir ileti gönderildiğinde işlem tamamlandıktan sonra ana sayfaya 

dönmesi sağlanmıştır. 

24. Pasif duruma getirilen dosya kodlarının üst kodları aranmak istenildiğinde bulunamama sorunu giderilmiştir. 

25. Saklama Sonu meta alanının Detaylı Arama ekranına yansımama sorunu giderilmiştir. 

164. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1969) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Erişim Hakları altında bulunan alandan yetkilendirme yapılmak istenildiğinde yetki gruplarının gelmemesi 

sorunu giderilmiştir. 

2. İş akışlarından kullanılan ve Grevlerim portal partına yansıyan açıklama bilgilerinde &, : ve \ işaretlerinin kullanımı sonucu oluşan ön 

izlemenin çalışmama sorunu giderilmiştir. 

165. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1970) ) 

1. Formda başlık ve alt açıklama (header, footer) kullanımına yönelik geliştirme ile formların toplu şekilde güncellenmesi sağlanmıştır. 

1- Öncelikle başlık ve alt bilgi olarak görülmesi istenilen bilgiler html formatında sunucuya aktarılmalıdır.  

2- Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form alanından ya da var olan formlar güncellenerek başlık ve alt bilgi alanları için iki adet 

HTML kontrolü eklenir. 

  



3- Eklenen HTML Kontrolünün özelliklerinden İçerik alanına girilir ve seç butonuna basılır. 

  
4- Açılan ekrana CONTENT: ifadesi ile sunucuya yüklenmiş olan HTML dosyasına ait yol bilgisi girilir. 

  
5- Alt başlık için aynı işlemler tekrarlanır. 

6- Veri giriş işleminde Başlık ve alt başlık bilgilerinin yansıdığı görülmektedir. 



 
2. Formda kontrollere ait stil değiştirilerek renk, yükseklik gibi bilgilerin toplu şekilde değiştirilmesi sağlanmıştır. 

1- Kontrole ait özelliklerden Stil alanında bulunan Seç butonuna basılır. 

 



2- Stil Adı alanına tanım girildikten sonra Stil alanına uygulanacak işleme ait bilgi girilir. 

  
3- Yukarıda verilen örnekte panele ait renk değiştirilmektedir. 

Veri girişte panel renginin değiştiği görülmektedir. 

 
3. Evrakın Standart Dosya Planı yapısına göre klasördeyse klasöre, bölümdeyse bölüme veya dosyadaysa dosyaya taşınmasının 

sağlanmıştır. Daha Önce bölümdeki bir evrak klasör taşınabilmekteydi. 



4. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından Enable_Numerator_Value_Usage_for_Uploaded_Filenames ayarının 

değeri 1 yapıldığında evrak iş akışındayken alınan hata giderilmiştir. 

5. Formda Çok Seçmeli kontrol kullanılarak iş akışında bu kontrole ilişkin koşul belirtilmesinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

166. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1971) ) 

1. Evrak oluşturma esnasında Standart Dosya Planından dosya kodu seçerken eğer ana kod seçilir ise ve ana kodun altında klasör var ise 

sistem klasör ya da bölüm seçilmesi yönünde uyarı vermektedir. 

 
Bu aşamada alt klasör ve bölümün açık gelmesi sağlanmıştır. 

2. enVision Agent kullanımında Outlook içerisinden "enVision-Ekle" işlemi ile kime, kimden, cc&bcc, konusu, e-posta tarihi, içerik gibi 

alanlar enVision da oluşturulan e-posta evrak tanımına yansımamaktadır. Yeni yapılan geliştirme ile bu alanların evraka yansıması 

sağlanmıştır. 

3. Detaylı Evrak Arama sayfasında bulunan “Rapor” butonu altından rapor oluşturulurken Gruplama alanından Evrak Türü seçilerek işlem 

yapıldığında oluşan sorun giderilmiştir. 



4. Form tasarımında yeni eklenen özellik ile formun ekrana ortalı şekilde yansıması sağlanmıştır. ''Veri girişinde tasarımı ortala'' işaretli 

olan form Chrome ve Opera tarayıcılarda görev açıldığında önce sağ da sonra ortalı olarak gelmektedir. Sorun sürüm ile giderilmiştir. 

5. Oracle kurulumlarda Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu sayfasından Disable_Proxy_Operations_For_Mobile_Platforms (Mobil 

platformlarda vekalet işlemlerini tamamen kapatmak için ayar değerini 1 yapınız) ayarı 1 yapılması sonrası mobil uygulamadan vekalet 

verilebilmesi sorunu giderilmiştir. 

6. Ana Menü>> Arşiv>> İmha İşlemleri>> Evrak İmha Etme alanından evrak imha edildiğinde bilginin Ana Menü>> Arşiv>> İmha 

İşlemleri>>Evrak İmha Tarihçesi alanında görülmemesi sorunu giderilmiştir. 

7. Evrak dağıtım bilgileri girilirken dağıtım birimlerine not ekleme esnasında notun başında – ya da boşluk var ise dağıtım sonrası oluşan 

görevin hataya düşmesi durumu giderilmiştir. 

8. Paraflayacak Kullanıcılar, İmzalayacak Kullanıcılar ekranlarından oluşturulan kullanıcı gruplarının adlarında ‘ (Tırnak) işareti var ise 

grubun seçilememesi sorunu giderilmiştir. 

9. Paraf ya da imza aşamasında ret edilen evrakın güncellenememesi sorunu giderilmiştir. 

167. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1972) ) 

1. Evrak Meta alanlarından “İlgili Kişi” meta alanına “Beni Ekle”, “Amirimi Ekle” butonları eklenmiştir. 



 
2. Ana Menü>> Yönetim >> Operasyonel İşlemler ekranı eklenmiştir. 

İlgili ekran bir kullanıcının belirli bir tarih aralığında Aktif, Pasif, Silinmiş duruma getirilmesini sağlamaktadır. 

 
 Kullanıcı alanından işlem yapılacak kullanıcı seçilir. 

 
 Tarih ve Takvim Zamanı alanından kullanıcıya işlem yapılacak olan tarih ve saat seçilir. 

 



 Yeni Durum alanından hangi işlemin uygulanacağı seçilir. 

 
 Yeni Ekle butonu ile işlem kaydı eklenir. Eklenen kayıt gün ve saat geldiğinde işlem yapılmak üzere sıraya alınır. İşlem zamanı 

geldiğinde, arka planda kontrol işlemi belirli aralıkla yapıldığı için işlemin sonucu tam belirlenen andan gecikmeli olarak sisteme 

yansıyacaktır. Ancak süre geldiği an işlemin yapılması istenir ise Tetikleyiciyi Çalıştır butonuna basılarak işlemin gerçekleşmesi 

sağlanabilir. 

 
 Eğer oluşturulan kayıttan vazgeçilir ise oluşturulan satırın satır başındaki menüden Sil işlemi yapılabilir. 

 
3.  Form dizaynında Tek Seçmeli Liste kontrolü eklendiğinde kontrole verilen etiket bilgisi hizalı gelmemektedir 

  
Alanın hizalı gelmesi sağlanmıştır. 

 



4. Sisteme İngilizce giriş yapıldığında Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu sayfasında (Management>> System Configuration) 

gelen Türkçe kelimeler güncellenerek İngilizceye çevrilmiştir. 

5. enVision giriş ekranından bulunan Şifremi Unuttum butonu altından girilen e-mail adresinde büyük küçük harf duyarlılığı kaldırılmıştır. 

 
6.  Saklama Planı Raporları>> Dosya Planı Açılış-Kapanış Raporu için kapanma tarihine göre dosya planının raporu alınması esnasında 

sonuç gelmemesi sorunu giderilmiştir. 

7. İngilizce oluşturulmuş formun sistem dışından doldurulması için URL alınarak yayınlandığında formun dilinin Türkçe’ ye dönüşme 

sorunu giderilmiştir. 

8. Evrak oluşturulurken e-posta meta alanı kullanımında > veya < işaretleri kullanılır ise sevk işlemi sonrasından çalıştırılan iş akışlarında 

oluşan hata giderilmiştir. 

9. Yeni bir form tasarımı yapıldıktan sonra veri girişi yapılmak istenildiğinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

168. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1973) ) 

1. Ana Menü>> Telefon Rehberi>> Kayıt Listesi ekranında var olan kaydın Aktif/Pasif yapılabilmesi sağlanmıştır. 

 Ekrandan aktf/pasif yapılmak istenilen kayda girilir. 



 
 Aktif Yap kutusu ise kayıt aktif/pasif yapılır. 

 
2. Evrak meta alanlarından Ada-pafta-parsel alanının parametre olarak alınarak içindeki verinin text alanına yansıması sağlanmıştır. 

 İş Akışlarında Ada,Pafta,Parsel alanlarını kullanılabilmesi için Parametre Değeri Ata adımına fonksiyon eklenmiştir. 

Fonksiyon Adı: Ada Pafta Parsel Not Getir 

 
3. Evrak ve Form veri giriş ekranlarında bulunan Not Ekle işlemine Dosya Yükle özelliği eklenmiştir. 

 Evrak ya da Form veri giriş ekranından Not Ekle Butonuna basıldığında Dosya Yükle butonu görülmektedir. 



 
 Butona basıldığında bir ya da birden fazla dosya yüklenebilir. 

 Eklenen dosya süreç içerisinde Notlar alanında görülür. 

 
4. enVision’ da içeri alınmış EYP paketlerinde alıcı birime ait kurum kimlik kodunun da evrak alanına otomatik olarak atanabileceği eyp 

tagi eklenmiştir. 

@to^Going_To eyp ayarlarına tag’ i eklenerek işlem gerçekleştirilebilmektedir. 



5. enVision sisteminde oluşturulan klasör adında “ , “ işareti var ise Klasör Detaylı Arama sayfasında klasörün bulunamaması sorunu 

giderilmiştir. 

6. Kısa Yollarım Portalı üzerinde bulunan "Son İşlem Yaptığım Evrak" kısa yolu ile açılan sayfa üzerinde gelen listeyi sol alt kısımda 

bulunan dışa alma seçenekleri ile almak istediğimizde oluşan sorun giderilmiştir. 

7. Oracle kurumlarda kurum dışı evrak oluşturulurken "Evrak kurum/birim kodu" ile arama yapıldığında görülen "Birim adı hazırlanıyor" 

uyarısı ile ilgili sorun giderilmiştir. 

8. Form iş akışlarında Formu E-İmzaya Sun adımında Orijinal Görünüm seçilmiş olmasına rağmen E-imza ekranında ön izlemenin 

gelmeme sorunu gideriliştir. 

169. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1974) ) 

1. Formda Liste (combobox) kontrolünde seçilen değere göre başka bir kontrol alanının (Giriş Alanı v.b.) gizlenmesi, gösterilmesi, aktif 

ya da pasif yapılması için yeni özellik eklenmiştir. 

 Form içerisine Liste kontrolü eklenir. 

 Eklenen liste alanına Veri Köprüsü bağlanır. 



 
 Liste alanının Kontrol Özellikleri bölümünden Değer Değişiklik Olayı alanına girilir. 



 
 Açılan ekranda ilk alan eşit veya eşit değil seçeneği alanıdır. 

  
 İkinci alan listede hangi değere göre işlem yapılacağının seçileceği alandır. 

  
 Üçüncü alan formda hangi alanın seçime göre işlem göreceğinin seçileceği alandır. 



  
 Dördüncü alan ise Formda nasıl bir işlem uygulanacağının belirlendiği alandır. 

  
 Seçimler yapıldıktan sonra Ekle butonuna basılır. Java Script kodu otomatik olarak yansır. 

  
 “Tamam” butonuna basılarak “Güncelle” ile kod kaydedilmiş olur. 



 

 

170. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1975) ) 

1. İş akışlarında diğer sistemler ile bilgi alışverişi için kullanılan Harici Eklenti için Method’ lardaki parametre sayısı 10 ile sınırlıydı. 

Bu sınır 20 olacak şekilde güncellenmiştir. 

2. İki farklı enVision sistemi arasında yazışma yapılabilmesi yönünde geliştirme yapılmıştır. 

Birbirinden bağımsız olan iki sistemde aynı kullanıcı ya da kullanıcıların bulunması halinde kullanıcının sadece bir sistemde login olması 

yeterli olacaktır. Harici Envision Görevlerim portal partı kullanılarak diğer sistemde yer alan görevler görülebilmekte ve bu görevlere 

portal part üzerinden erişilebilmektedir. 

Portal partın diğer enVision sistemine ait görevleri barındırdığı sarı renk ile vurgulanmaktadır. 



 
Konu ile ilgili detaylar için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz. 

3. Kullanıcının birden fazla kimliği olması durumunda, Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından 

Allow_Login_Of_Active_Proxy_Users ayarının değeri 2 yapılarak (Giriş yapılabilmesi, ancak sistemi salt-okunur kullanabilmesi için ise 

değer olarak 2 veriniz) kullanıcının kimliklerinden birinden vekalet verilmesi ve Mobil ara yüzden bu kullanıcı ile giriş yapılıp kimlik 

değiştirilmesi halinde enVision login sayfasına yönlendirilmektedir. Sorun sürüm ile giderilmiştir. 

4. enVision Mobil uygulamada e-imza işlemi esnasında alınan hata giderilmiştir. 

5. enVision Mobil uygulamada domain yapısı kullanılması halinde girişte yaşanan sorun giderilmiştir. 

6. İş akışlarında kullanılan Evrak Alanına Değer Ata işleminden kaynaklanan hata giderilmiştir. 

7. enVision Agent ile Dosya Havuzu' na dosya eklenerek evrak oluşturulurken ekler sekmesinde dosya havuzu alanından ilgili dosya 

seçilip iş akışı başlatıldığında eklenen dosyanın görünmeme sorunu giderilmiştir. 

171. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1976) ) 

1. enVision Mobil uygulamada havale(Sevk) işlemlerinde birim seçildiği zaman varsayılan sevk unvanının yansıması sağlanmıştır. 

2. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Listesi ekranından kullanıcı güncellenerek fotoğraf eklenerek kaydedildiğinde 

alınan hata giderilmiştir. 

3. Evrak oluşturulurken Ekler sekmesinden sistem içerisinde bulunan bir evrak ek olarak eklendiğinde ekin adında yaşanan bozulma 

düzeltilmiştir. 



4. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları sayfasında oluşturulan evrak tanımına ait satır başındaki 

menü üzerinden İşlemler alanına girilerek yetki grubu bazında kısıtlama yapıldığında, yetki grubu adlarının ekrana yansımaması sorunu 

giderilmiştir. 

5. Evrak ve Form oluşturma sayfalarında not ekleme alanına daha önceki sürümlerde dosya yükleme butonu eklenmiştir. Not ekranından 

dosya yüklenmeden not ekleme işlemi yapıldığında oluşan görsel hata giderilmiştir. 

172. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1977) ) 

1. Form ekranlarında Arapça karşılığı eksik olan alanlar güncellenmiştir. 

2. Kullanıcının evrak oluştururken ilgi alanında yetkisi olmayan bir dokümanın ön izlemesini yapabilmesinin engellenmesi sağlanmıştır. 

173. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1978) ) 

1. İş akışı tasarım ekranında Parametre Değeri Ata adımı içerisinde bulunan Fonksiyonlardan Birim Bilgileri fonksiyonuna Üst Birim 1, 

Üst Birim 2 ve Üst Birim 3 meta alanlarına ait değerlerini alabilme özelliği eklenmiştir. Bilgiler PROJECT_HEADER1#1 

PROJECT_HEADER1=istemiş olduğunuz üst birim adı # 1= Dil kodu, PROJECT_HEADER2#1 PROJECT_HEADER2=istemiş olduğunuz üst 

birim adı # 1= Dil kodu ve PROJECT_HEADER3#1 PROJECT_HEADER3=istemiş olduğunuz üst birim adı # 1= Dil kodu ile alınabilir. 

2. Form oluşturularak e-imzaya sunulduğunda eğer iş akışı adımlarında Orijinal Görünüm seçildi ise bilgilerin yansımasında sorun 

oluşmaktadır. Sürüm ile bu sorun giderilmiştir. 

3. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından Calendar_Type ayarının değeri 1 (Gregorian) yapıldığında Form 

ekranından girilen tarih bilgisi tooltipinin oluşmama sorunu giderilmiştir. 

174. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1979) ) 

1. İş akışlarında kullanılan Vekalet başlangıç tarihi ile ilgili yaşanan sorun giderilmiştir.  

 

175. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1980) ) 

1. Bir kullanıcı üzerindeki görevlerin başka bir kullanıcıya transfer edilmesi durumunda, transfer edilen görevler arasında e-imza görevi 

var ise ve kurumda Allow_Paraph_or_Sign_Even_If_User_Mismatch_Warning_Exists konfigürasyon ayarı açık ise uyarı verilmesi 

sağlanmıştır. 

2. Ana Menü>> Telefon Rehberi>> Kayıt Listesi ekranında bulunan kayıtlarda CC alanı dolu ise ve kayıt evrak oluşturma işlemlerinde 

kullanıldı ise Aramalar ekranlarında CC alanının kolon ve kriter olarak gelmesi sağlanmıştır. 



 
3. Popup olarak açılan pencerelerde gösterilen hata/bilgi mesajlarının fontu büyük ve mesaj resimlerinin görüntülenmesi ile ilgili görsel 

bozukluk giderilmiştir. 

4. enVision üzerinden oluşturulan EYP paketlerinde daha önce sadece Genel Numaratör 1 değerine bakılmaktaydı. Yeni düzenleme ile 

genel numaratör 1 değerine eğer yoksa genel numaratör 2 değerine eğer yoksa birim giden numaratör 1 değerine eğer yoksa birim 

gelen numaratör 2 değerine eğer yoksa birim diğer numaratör 3 değerine bakılmaktadır. Değerlerin hiçbiri bulunamaz ise -1 değeri 

geçilmektedir. 

5. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Yetki Grupları>> Yetki Grupları Listesi sayfasından herhangi bir yetki grubu için Son 

Kullanma Tarihi girildiğinde, verilen tarih sonrası yetki grubunun kullanıcılardan otomatik olarak alınması ile ilgili sorun giderilmiştir. 

6. Kurum İçi Giden ve Kurum Dışı Giden evrak ekleme sayfalarında kayıtlı dağıtım planlarının seçiminde yaşanan hata giderilmiştir. 

176. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1981) ) 

1. enVision içerisinde bulunan Ada, Pafta, Parsel meta alanının Detaylı Evrak Arama sayfasında kriter olarak eklendiğinde Ada, Pafta ve 

Parsel olarak ayrı ayrı aranabilmesi sağlanmıştır. 

 
2. enVision içerisine yeni eklenen Add_Date_and_Number_to_Each_Page_of_Attachments_Own_Number konfigürasyon ayarı ile 

evraka eklenen ekte tarih ve sayı var ise ekin kendi tarih ve sayısının gösterilmesi sağlanmıştır. 

3. enVision a yüklenen ve açılamayan .tiff uzantılı dosyalar ile ilgili Client Service üzerinde dosyaların url ile değil local olarak client 

makinasından açılmasına yönelik revizyon yapılmıştır.  

4. enVision içerisinde yer alan aynı oturum içerisinde e-imza pin kodu sorma ayarı ile ilgili geliştirme yapılmıştır. 



Yapılan geliştirme ile Ana Menü>> Entegrasyon Ayarları>> Elektronik İmza Ayarları ekranından “Sertifika ve PIN'i aynı oturumda 

hatırla” ayrı aktif edildiğinde Kişisel Bilgiler ekranında da aynı ayar açılmakta ve kişiler kendi kullanıcıları için bu ayarı 

değiştirebilmektedir. 

   
5. İş Akışlarına Menü Grubu oluşturulma özelliği eklenmiştir.  

 
Bu özellik sayesinde Ana Menü>> İş Akışları içerisinde gruplandırma yapılabilmektedir. 

 
6. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi altından oluşturulan yeni iş akışı ya da var olan iş akışı güncellenerek akışın çalıştırılabileceği periyot, 

maksimum limite bağlı olarak engellenmesi koşulları verilebilir hale getirilmiştir. 



 
7. Form onay adımında Ret, Revizyon veya Onay verilmesi sonrası güncelleme işleminde görülen Değiştir kutusunun boyutunun 

güncellenebilmesi sağlanmıştır. 

Form dizayn ekranında onay kontrolünde bulunan Stil alanında aşağıda görülen bilgi girilir. 

 
 

Onay adımı güncellenmek istenildiğinde alanın puntosunun değiştiği görülür. 

 
8.  Evrak oluşturma ekranında Not Ekle alanında Dosya Yükleme işleminde yaşanan sorun giderilmiştir. 

177. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1982) ) 



1. Evrak oluşturma ekranında Not Ekle alanında Dosya Yükleme işleminde "Yükle ve Ekle" butonuna basıldıktan sonra "İşlem 

Gerçekleştiriliyor" uyarısının verilmesi sağlanmıştır. 

2. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi altında bulunan iş akışlarında Paraf, İmza, Güncelleme gibi adımlarda E-Mail Şablonu seçilebilecek alan 

eklenmiştir. 

 
3. Evrak Ekleme ekranlarında kayıtlı içerik bilgisinin içerik alanına eklendiğinde içerik menüsünde oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

4. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listesi ekranında tanımlanan bağlı veri listesine eklenen verinin 

yansımama sorunu giderilmiştir. 

5. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında bulunan “Do_Not_Save_Search_Criteria_For_System_Shourtcut” ayarının 

değeri 0 yapıldığında detaylı arama sayfasında buluna kriterlerin temizlenmemesi sorunu giderilmiştir. 

6. Evrak oluşturma ekranında Not Ekle alanında Dosya Yükleme butonunun değerinin sisteme Arapça girildiğinde gelmemesi sorunu 

giderilmiştir. 

 

178. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1983) ) 

1. Hızlı Arama ekranında kategori ile evrak arama işleminde “Alt Kategorilerde de Ara” alanı işaretlenerek kategori seçilerek arama 

kaydedildiğinde yeniden kayıtlı arama çağırılırsa kategorinin ve “Alt Kategorilerde de Ara” alanının işaretli kalması sağlanmıştır. 

 

- Kategori seçilir. 



  
 

- Arama kaydedilir. 

 

- Kayıtlı arama çağırıldığında kategori seçiminin geldiği görülür. 

2. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Metin Kaynakları ekranında sistemde açık olan tüm dillerde arama 

yapılabilmesi sağlanmıştır. 



 
3. Kullanıcı tanımında Vekaleten Atanmış alanı işaretli ise ve kullanıcının pasif bir vekaleti var ise ret işleminde görülen açıklama alanına 

kullanıcının adını ve “Vekaletiyle” ifadesini getirmekteydi. Sorun giderilmiştir. 

4. enVision Mobil uygulama üzerinden forma resim eklendiğinde, çalıştırılan akış içerisinde formu evraka çevir adımı kullanıldığında 

oluşan hata giderilmiştir. 

5. Evraka eklenen ekin numarası var ise kendi numarasını kullanması sonucu evrakın sayı ve tarihini evrak üzerine yansıtmada oluşan 

hata giderilmiştir. 

6. Formun şablonu olması durumunda, e-imza ile imzalanması esnasında bilgilerin şablona yansımaması sorunu giderilmiştir. 

7. Kayıtlı dağıtım planı güncellenerek adında ve dağıtım plan içeriğinde değişiklik yapılarak yeniden kullanılmak istenildiğinde bilgilerin 

değişmeme sorunu giderilmiştir. 

8. Yeni oluşturulan formda ya da var olan formun güncellenmesi ile onay kontrolü eklenmesi sonrası oluşan sorun giderilmiştir. 

9. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Aktif İş Akışları ekranında aktif süreçlerin satır başında bulunan menü üzerinden İş Akışının Detaylarını 

Göster butonuna basıldığında Menü Grubu, Ön Koşul gibi tüm alanların gelmesi, Grafik Modunda ise alanların kapalı gelmesi 

sağlanmıştır. 

179. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1984) ) 



1. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranına yeni eklenen “Email_Queue_Item_Expiration_Hours” ayarı ile verilen 

süreden daha uzun süre bekleyen maillerin mail kuyruğundan kaldırılması sağlanmıştır. Süre manuel olarak güncellenebilmektedir. 

2. İE, Firefox yapısında hızlı aramada aranan kelime, ön izlemelerde pdf'in içinde otomatik olarak koyu olarak vurgulanmaktadır. Detaylı 

Arama sayfasında da içerik alanında aranan kelime ön izlemelerde pdf'in içinde otomatik olarak koyu olarak vurgulanmaktadır. 

Hızlı Arama Ekranı 

 
Detaylı Arama Ekranı 



 
3. Evrak oluşturulurken. png ve. jpg uzantılı ekler eklenildiğinde şablon ön izlemede görüntülenememesi sorunu giderilmiştir. 

4. Evrak oluşturma aşamasında farklı birimlerden paraf kullanıcısı seçildiğinde Koordinasyon parafı olarak görünmesinde oluşan sorun 

giderilmiştir. 

5. Ana Menü>> Birimler>> Birim Listesi ekranında herhangi bir birimin satır başında bulunan menüden "Birim Bilgileri Görüntüle" 

butonuna basıldığında alınan hata giderilmiştir. 

6. Form oluşturma işleminde eklenen not ve nota eklenen dosyanın görüntülenmesinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

7. İş akışı ile formda bulunan meta alanı değerinin parametreye alınması sonrası parametre değerinin farklı bir formda kullanılması 

esnasında alınan hata giderilmiştir. 

8. İş akışlarına yeni adım eklemede yaşanan sorun giderilmiştir. 

9. Oluşturulan evrakın versiyonlarının karşılaştırılması esnasında yaşanan sorun giderilmiştir. 

 



180. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1985) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından “Force_At_Least_One_FOR_ACTION_In_Batch_Dispatch_Page“ ayarının 

değeri 1 olması halinde, evrak oluşturulurken kayıtlı dağıtım planları içerisinden seçim yapıldığında alınan hata giderilmiştir. 

2. Forma eklenen evrakta aciliyet ve gizlilik durumu var ise bu bilginin görevler portal partına yansımaması sağlanmıştır. 

3. Ana Menü>> Telefon Rehberi>> Yeni Kayıt butonuna basılarak eklenen kayıtın Aktif olarak eklenmesi sağlanmıştır. 

4. enVision sisteminde oluşturulan formlarda, Güvenlik Kontrolü (Captcha) eklenerek veri girişi yapılmak istenildiğinde girilen bilginin 

kabul edilmemesi sorunu giderilmiştir. 

5. Detaylı Arama ekranında bulunan “Özel Sorgu Cümlesi İle Arama” işleminde yaşanan sorun giderilmiştir. 

 

 

181. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1986) ) 

1. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde Panel kontrolleri arasında boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

  
2. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde 

eklenen combobox kontrolü özelliklerinden Java Script eklemek için Değer Değişiklik Olayı alanına girildiğinde Gizle alanının değerinin 

Arapça karşılığının gelmesi sağlanmıştır. 



  
3. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı ekranında “Özellikler” alanında bulunan “Veri Girişinde Tasarımı Ortala” özelliğinin 

sisteme Arapça olarak girilmesi durumunda görülmemesi sorunu giderilmiştir. 

4. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde, 

eklenen tarih kontrolü Hicri seçildiğinde oluşan hata giderilmiştir. 

5. Evrak Ekleme sayfasında içerik alanına Word üzerinden içerik yüklendiğinde sayfa sayılarında oluşan sorun giderilmiştir. 

6. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde 

forma Java Script code eklenmek istenildiğinde oluşan görsel sorun giderilmiştir. 

 

182. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1987) ) 

1. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde 

eklenen Giriş Alanı kontrollerine, "Diğer Takvim Tarihini de Göster" özelliği eklenmiştir. Bu özellik açıldığında, veri girişi esnasında 

kullanıcı tarihi kendi takvim türüne göre seçtiğinde diğer takvimdeki değer otomatik olarak kontrolün mesaj alanında 

gösterilmektedir. 



  
2. Form tasarımındaki Dosya yükleme kontrolüne “Kaydedilen Dosyalar Silinemesin” özelliği eklenmiştir. Bu özellik seçildiğinde,  

yüklenen dosyalar kayıt yapıldıktan sonra silinemeyecektir. Sadece yüklenmiş fakat form verisi kaydedilmemiş ise bu dosyalar kayıttan 

önce silinebilecektir. 

  



3. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde Dosya Yükleme kontrolü eklendiğinde veri girişinde sürükle 

bırak yöntemi ile dosya eklenmesi sağlanmıştır. Eklenmek istenilen doküman Dosya Yükleme kontrolü üzerine getirildiğinde alan yeşil 

renge dönüşecektir. 

 
4. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra “Kişisel Bilgiler” sayfasında bulunan “Takvim Tipi” meta alanının 

değerlerinin boş gelmesi sorunu giderilmiştir. 

5. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar ekranından evrak tanımının satır başındaki menüye girilerek Evrak Tanımı 

Şablonları ekranına girilerek şablon eşleşmesinde Gittiği Yer seçimi yaptıktan sonra açılan pencerede örnek ön izleme seçimi 

alanındaki hata giderilmiştir. 

6. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında bulunan “Add_Receiver_Address_to_Distribution_Lists” ayarı açıkken 

evrak oluşturulduğunda şablon ön izlemede Dağıtım bilgisinde adres bilgisinin görünümünde oluşan bozukluk giderilmiştir. 

7. Evrak oluşturulurken manuel eklenen eklerin 10’dan fazla olması durumunda şablon ön izlemede oluşan görsel bozukluk 

düzeltilmiştir. 

8. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde eklenen kontrollerin arka plan rengi (Stil düzenlemesi) 

değişikliği yapıldığında oluşan görsel sorun giderilmiştir. 

9. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Yeni İş Akışı işleminde parametre değeri ata adımında fonksiyonlardan iki tarih arasındaki süreyi 

hesaplayan fonksiyonunda mesai zamanı kullanıldığında oluşan sorun giderilmiştir. 

10. Evrak oluşturulurken eklerin dağıtım alıcıları için ayrı ayrı düzenlenmesi sonucu şablon ön izlemede eklerin bilgilerinin yansımasında 

yaşanan sorun giderilmiştir. 

11. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde Veri Köprüsü kontrolünde veri listesi olarak .dll kullanıldığında 

veri girişinde değer seçimi sonrası süreçte meta alanına değerlerin yansıması sorunu giderilmiştir. 



12. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Yeni İş Akışı işleminde eklenen adımların güncellenmek istenildiğinde ya da adımların birbirine 

bağlanmasında adımın yukarı doğru kayması sorunu giderilmiştir. 

 

183. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1988) ) 

1. Evrak oluşturma esnasında görülen Evrakın Gittiği Yer alanında yer alan Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi seçiminde, Gerçek Kişi için TC Kimlik 

No, Tüzel Kişi için Vergi No alanları açılmaktadır.  

Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranına eklenen “Disable_Validations_for_Document_From_To” ayarı ile TC ve 

Vergi No alanlarında rakam dışında harf kullanılabilmesi sağlanmıştır. Ayarın geçerli olması için 

“Remove_Parts_Belong_To_Turkey_For_Other_Countries “ ayarının değerinin 1 olması gerekmektedir. 

 
2. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Yeni İş Akışı işleminde Evrak Alanına Değer Ata adımında Tarih ve Metin, Uzun Metin v.b. alanlara 

boş değer atanabilmesi sağlanmıştır. 

- Tarih alanı için  1.01.0001 00:00:00 değeri, 

  



- Metin, Uzun Metin v.b. alanlar için null değeri atanabilmektedir. 

 
3. enVision Agent ile gelen görevlere giriş yapıldığında, görev, kullanıcının hangi kimliğine geldi ise o kimliğinin açılması ile ilgili yaşanan 

sorun giderildi. 

4. Şablonlarda paraflayacak kullanıcılar alanında yaşanan görsel sorun giderilmiştir. 

5. enVision Mobil uygulamasında form görevi açılırken alınan hata giderilmiştir. 

6. enVision Mobil uygulamasında form görevi içerisinde dosya yükleme işleminde alınan hata giderilmiştir.  

 

184. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1989) ) 

1. Form süreçlerinde Not Ekle işlemi esnasında nota dosya yükleme işlemi eklenmiştir. 



  
2. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Listesi ekranında herhangi bir personel bilgisi güncellenerek fotoğraf eklemek 

istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

3. "Görevlerim" portal partında, görevi oluşturan kişinin bulunduğu kolon başlığının gelmemesi sorunu giderilmiştir. 

4. Giden evrak oluşturularak eklerin dağıtım alıcıları için ayrı ayrı seçimi sonrası evrak sürece girdiğinde akışta oluşan hata giderilmiştir. 

5. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> Yeni İş Akışı işleminde Menü Grubu seçimi sonrası alınan hata giderilmiştir. 

6. Evrak oluşturma işlemi esnasında ekler sekmesinde Dosya Havuzu kullanımı ile ek eklendiğinde oluşan görsel sorun giderilmiştir. 

7. Evrak oluşturma işlemi esnasında ekler sekmesinde Tara ve Ekle işlemi ile ek eklendikten sonra alınan hata giderilmiştir. 

 

185. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1990) ) 

1. E-Mail Agent kullanımı ile gelen maillerin enVision a aktarılması esnasında oluşan sorun giderilmiştir. 

2. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı oluşturma işleminde 

ekranın İngilizce gelmesi sorunu giderilmiştir. 

3. enVision sistemine Arapça dil seçeneği ile girildikten sonra gelen göreve girildiğinde Görev Detayları penceresinin İngilizce açılması 

sorunu gideriliştir. 

4. Ana Menü>> Raporlar>> Gelen Evrak Föyü, Giden Evrak Föyü ve Zimmet Defteri sayfalarında alınan hata giderilmiştir. 

5. Toplu sevk işlemlerinde tarihçe kaydına evraka ait TRID yazılamaması nedeni ile oluşan hata gideriliştir. 

6. EYP Paketi İçerisinde Bulunan PDF Zaman Damgası Doğrulama sorunu giderilmiştir. 



7. Evraka eklenen ekin adında değişiklik yapılarak dağıtım alıcılarına ek ya da ekler ayrı ayrı gönderilmek istenildiğinde oluşan sorun 

giderilmiştir. 

 

186. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1991) ) 

1. Daha önce sisteme eklenmiş olan Ada/Pafta/Parsel meta alanlarının Evrak Tanımı Şablonları altında bulunan Üst veri Eşleşmesi 

ekranında kullanılabilmesi için geliştirme yapılmıştır. 

 
2. Evrak>> Diğer İşlemler>> Toplu Evrak Giriş (Excel) altından eklenen evrakın yine toplu olarak güncellenebilmesi için geliştirme 

yapılmıştır. 

Yapılan geliştirmede Toplu Evrak Giriş ekranına “Kontrol Edilecek Alan” meta alanı eklenmiştir. 

 



Bu alanda seçilecek meta bilgisine göre sisteme daha önce yüklenen evrak bilgileri güncellenir. 

 

3. Görevlerim/Kategorik Görevlerim portal partında bulunan bilgilendirme görevlerinde “X” butonuna basılması ya da Bilgilendirmeleri 

Kapat butonuna basılması sonrası oluşan hata giderilmiştir. 

4. Chrome, Edge gibi client service kullanımı ile çalışılan tarayıcılarda Evrak>> Posta Gönderileri>> Kep Gönderileri Listesi sayfasında 

Listeyi Yenile butonuna basıldığında açılan imza sayfasının çift gelme sorunu giderilmiştir. 

 

187. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1992) ) 

1. Chrome, Edge gibi client service ile çalışan tarayıcılarda servisin güncellenememe sorunu giderilmiştir. 

2. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı sayfasında ya da var olan formun düzenlenmesi esnasında Resim kontrolü 

güncellenmek istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

3. Chrome ve İnternet Explorer tarayıcılarda sistem uyarı mesajlarında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

4. Evrak>>  Giden Evrak>> Kurum Dışı Giden Evrak ekranında bulunan Evrakın Gittiği Yer meta alanında, Kurum İçi ve Dışı seçilerek önce 

Kurum İçi Dağıtım Planı girildikten sonra Kurum Dışı Dağıtım Planı girildiğinde, Kurum İçi Dağıtım Planının bozulması sorunu 

giderilmiştir. 

5. Evrak Arama sayfalarında birden fazla eki olan evrakın, arama sayfasının sol alt bölümünde bulunan excel, pdf ya da word butonları 

ile listelenmesi esnasında her bir ek için bir satır oluşması sorunu giderilmiştir. 

6. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı Listesi>> Yetki Grupları>> Yetki Grupları Listesi sayfasında herhangi bir yetkini yanındaki ters ok a 

tıklayarak "Erişim Haklarını Kopyala" menüsüne girilerek "Vazgeç" butonuna basıldığında, "Kullanıcı listesi" sayfasına yönlenmesi 

sorunu giderilmiştir. 

7. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı sayfasında formda bulunan Giriş Alanı kontrolünde 137/11 ifadesi yazıldığında 

sistemde tarih saat şeklinde algılanması sorunu gideriliştir. 

 

188. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1993) ) 

1. enVision Çantam özelliği kullanılarak evrakta seçili olan klasör bilgisinin toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır. 

- Öncelikle güncellenecek evrak Aramalar ekranında aşağıda görülen buton yardımı ile Çantam ekranına aktarılır. 



 
- Çantam ekranı açılır. 

 
-   İşlem Türü alanından “Toplu Güncelleme” seçeneği seçilir ve güncellenecek evrak tanımları işaretlenerek “Güncelle” 

butonuna basılır. 



 
- Aşağıda görüldüğü gibi “Klasör” meta alanı güncellenebilmektedir. 

 
2. İş akışı adımlarından “Parametre Değeri Ata” adımına yeni fonksiyon eklenmiştir. Eklenen fonksiyon ile evrak içerisindeki özel meta 

alanı değerine göre evrak ağaç ID bilgisi dönülmektedir. 



  
3. Formda şablon kullanımı sonrası Şablon Ön İzleme butonunda yaşanan sorun giderilmiştir. 

4. Dağıtımlı evrakta dağıtım kopyalarında evrakın gönderildiği diğer birimlerin görüntülenmesi ile ilgili sorun giderilmiştir. 

5. Ana Sayfada bulunan Kişisel Bilgiler ekranına girişte yaşanan görsel sorun giderilmiştir. 

6. Detsis bilgilerinin sorgulanmasında yaşanan sorun giderilmiştir. 

 

189. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1994) ) 

1. Evrakın Gittiği Yer meta alanında bulunan “Tüzel Kişi” seçeneğinde “Vergi No” meta alanının zorunlu hale getirilebilmesi sağlanmıştır. 

- Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından “Vergi_No_Required_For_From_To_Data" ayar değeri 

güncellenir. 



 
- Ayar değeri “1” yapıldığında Vergi No alanı zorunlu olmaktadır. 

 
2. Çantama eklenen evrakın güncellenmesi esnasında ok işaretlerinin kayması ile yaşanan görsel bozukluk giderilmiştir.  

 

190. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1995) ) 

1. Form tasarımına yeni eklenen özellik ile forma iş akışı bağlamadan belirli bir tarihte mail gönderilebilmesi sağlanmıştır. 

- Form Özellikleri alanına eklenen “Miat Akışı” alanından çalışması planlanan mail gönderim v.b. iş akışı eklenir. 



 
 

- Akışın çalışması planlanan tarih bilgisi form meta alanları içerisinden seçilir. Seçilen tarihte saat 23:59 sonrası akış 

çalışacaktır. 

  
2. Form tasarım ekranından bulunan “Tablo” kontrolünde Dosya Yükleme, Resim ve Kutu alanları zorunlu olması durumunda kırmızı 

renkte görünmesi sağlanmıştır. 



3. Form tasarımında kullanılan “Panel” kontrollerine yetki grubu atanması sağlanmıştır. Bu işlem ile evrak üzerindeki görev detaylarından 

ilgili forma ulaşılmak istendiğindeki durumlarda belirli panellerin sadece atanan yetki grubuna sahip kullanıcı ya da kullanıcılar 

tarafından görüntülenebilmesi sağlanmıştır. 

 
4. Daha önce evrak tanımına bağlı iş akışlarında "belgelerde kullan" kutucuğu işaretli olan akışların, belgeye dönüşmüş evraklarda aktif 

olabilmesi için, sistem konfigürasyonu ekranından "Force_View_Workflow_Buttons_In_Document_View_Mode" konfigürasyon 

ayarının açılması gerekmekteydi. Yapılan düzenleme ile “Records_are_Available_In_Workflows_and_My_Briefcase” konfigürasyon 

ayarı eklenmiştir. 

Belge olan evraklardaki akışların görünüp görünmemesi "Records_are_Available_In_Workflows_and_My_Briefcase" ayarıyla,  

Belge olmayan evraklardaki akışların görünüp görünmemesi "Force_View_Workflow_Buttons_In_Document_View_Mode" ayarıyla 

yönetilebilecektir. 

5. Yüksek boyutlu dokümanların imzalanması esnasında oluşan sorun giderilmiştir. 



6. Evrak oluşturulurken Ekler sekmesi içerisinde bulunan Dosya Havuzu ekranında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

7. Formun iş akışı kullanılarak evraka dönüştürülmesi esnasında ön izlemede oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

8. Dağıtımlı evrakta birden fazla alıcıda aynı gönderim amacı seçildiğinde ve kullanılan şablonda dağıtım tag inde GO tagi  kullanıldığında, 

dağıtım başlığının çıkmama sorunu giderilmiştir. 

9. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları ekranında, evrak tanımının satır başında bulunan 

menüden Görev Dağılımı Matrisi ekranından toplu giriş yapılırken yaşanan sorun giderilmiştir. 

10. Sistemde tarih seçeneğinin Al-Qura veya Hijri olması durumunda Arapça şablon kullanımlarında tarih bilgisinin doğru yansımaması 

sorunu giderilmiştir. 

 

191. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1996) ) 

1. Ana Menü>> Evrak>> Posta Gönderileri>> Yeni Posta Gönderisi ekranında Evrak kolonunda evrak numarası ile evrak tarihinin 

gösterilmesi sağlanmıştır. 

 
2. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Lokasyonları ekrana kapasite bilgisinin girilebileceği alan 

eklenmiştir. Varsayılan değeri “0” olarak gelmektedir. 



 
3. enVision Agent ile Dosya Havuzu ekranından sisteme evrak aktarıldığında alınan hata giderilmiştir. 

4. Form tasarımında dosya yükleme kontrolü kullanıldığında, dosya seçilip yükle seçeneği ile işlem yapılmak istenirken oluşan hata 

giderilmiştir. 

5. Evrakın numara alması esnasında oluşan sorun giderilmiştir. 

6. enVision Mobil üzerinden imzalanan evraklarda yaşanan sorun giderilmiştir. 

 

192. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1997) ) 

1. İş akışı adımlarından “Parametre Değeri Ata” adımına yeni fonksiyon eklenmiştir. Eklenen fonksiyon ile verilen kullanıcının üzerindeki 

evrak güncelleme görevi sayısı dönülmektedir. 



 
 

2.  İş akışı adımlarından “Parametre Değeri Ata” adımına yeni fonksiyon eklenmiştir. Eklenen fonksiyon ile verilen klasör içerisindeki 

evrak, yine fonksiyonda geçilen indeks bilgisine göre dönülmektedir. 



 
3. İş akışlarında kullanılan Form adımında, eğer form kurum dışında bir kişiye işlem yapılmak üzere gönderilecek ise aşağıda görüldüğü 

gibi Harici Kullanıcı alanından tanımlama yapılmaktadır. 

  
Bu aşamada Form adımının Genel Bilgiler sekmesinde bulunan Aktivite Tanımı alanının boş bırakılabilmesi sağlanmıştır. 



 
4. Kurum İçi ya da Kurum Dışı Giden evrak oluşturulurken kullanılan dağıtım planlarında güncelleme yapıldığında kayıtlı olan planın 

silinmesi sorunu giderilmiştir. 

5. İş akışı adımlarından Form adımında bulunan Gizlenecek İşlemler alanında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

6. İş akışında peş peşe iki form adımı kullanılması halinde ikinci adımın açılmaması, bunun yerine kullanıcın görevlerim portalından 

yeniden ilgili form adımına giriş yapmak üzere ana sayfaya yönlendirilmesi sorunu giderilmiştir. 

 

193. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V7 (1998) ) 

1. enVision Mobil üzerinden EYP (E-Yazışma Paketi) olarak oluşturulan evrakın imzalanmasında yaşanan sorun giderilmiştir. 

2. Ana Menü>> Form Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı ekranında “Form Özellikleri” alanında değişiklik yapılması sonrası alınan hata 

giderilmiştir. 

 

194. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (1999) ) 

1. enVision sistemine Arapça olarak girildiğinde Hızlı Arama ekranında oluşan görsel bozukluklar giderilmiştir. 

2. enVision sistemine Arapça olarak girildiğinde gelen evrak alanında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

 

195. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2000) ) 



1. Sürümle sadece görsel düzenleme yapılmıştır. 

196. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2001) ) 

1. Sürümle sadece görsel düzenleme yapılmıştır. 

197. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2002) ) 

1. Sürümle sadece görsel düzenleme yapılmıştır. 

198. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2003) ) 

1. Sürümle sadece görsel düzenleme yapılmıştır. 

199. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2004) ) 

1. Evrak oluşturulurken eklenen not bilgisinde evrakın barkoduna eklenen bilgilerin (Evrak No, Evrak Tarihi v.b.) gösterilmesi 

sağlanmıştır. 

 
2. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları ekranında evrak tanımının satır başında bulunan 

menüden Değiştir butonuna basıldığında açılan pencereye Sevk / Dağıtım Amacı sekmesi eklenmiştir.  



 
Yeni eklenen sekme ile evrak gönderim amacı (sevk ve dağıtım pencereleri), bu sekme üzerinden evrak tanımı bazlı olarak yönetilebilir 

hale getirilmiştir.  

Ana Menü>> Yönetim>> Sistem konfigürasyonu ekranında bulunan gönderim amacı ile ilgili mevcut konfigürasyon ayarları da aynı 

şekilde evrak tanımı bazlı yönetilebilmesi için bu sekmeye taşınmıştır. 

3. Aramalar ekranlarından gerçekleştirilen arama sonuçlarının ekrandan çıkış yapıldığında sıfırlanabilmesi için yeni özellik eklenmiştir. 

Ana Sayfada bulunan Ayarlar butonu altındaki Temalar sekmesine girilerek “Arama Kriterlerini Sakla” kutucuğu yardımı ile işlem 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 
4. Evrak oluşturulurken dağıtım planında her bir birim için “Evrak Gönderim Türü” meta alanının zorunlu hale getirilebileceği özellik 

eklenmiştir. 

- Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları ekranından “Evrak Gönderim Türü” meta 

alanının zorunlu olması istenilen evrakın satır başında buluna menüye girilir.  



- Değiştir seçeneği ile açılan ekrandan Özellikler sekmesine girilir. 

- Açılan pencerede aşağıda görülen alan kullanılarak “Evrak Gönderim Türü” meta alanının zorunlu olması sağlanır. 

 
5. Ana Sayfada buluna  “Kişisel Bilgiler” ekranında Facebook Hesabı, Twitter Hesabı ve Linkedin Hesabı alanlarının, Ana Menü>> 

Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Hesabı Ayarları ekranından yönetilebilesi sağlanmıştır. 

 
6. Birden fazla kimliği olan kullanıcılarda ana kimlik üzerinde TC, sicil no, email, cep telefonu ve gsm operatörleri alanlarında yapılan 

değişikliklerin diğer kimliklere de yansıması sağlanmıştır.  

7. Hızlı Arama sayfasında bulunan yardım metninin Arapça hali oluşturulmuştur. 



8. Ana Menü>> Raporlar>> İstatistik Raporları>> İş Akışı Raporları>> İş Akışları Süreç Detay Raporunun İngilizce ve Arapça formatları 

oluşturulmuştur. 

9. Ana Menü>> Yönetim>> Rol İşlemleri>> Rol Tanımları sayfasında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

10. Evrakın imzaya sunulması sonrası ret edilerek iş akışını başlatan kullanıcıya gelmesi ve bu aşamada düzeltme yapılarak evrakın yeniden 

imzaya sunulması esnasında oluşan hata giderilmiştir. 

11. enVision sistemine İngilizce dil seçeneği ile girilerek evrak oluşturulduğunda Ekler sekmesinin gelmemesi sorunu giderilmiştir. 

12. Evrak>>  Giden Evrak>> Kurum Dışı Giden Evrak ekranında bulunan Evrakın Gittiği Yer meta alanında, Kurum İçi ve Dışı seçilerek önce 

Kurum İçi Dağıtım Planı girildikten sonra Kurum Dışı Dağıtım Planı girildiğinde, Kurum İçi Dağıtım Planının bozulması sorunu 

giderilmiştir. 

13. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından “Allow_Response_Docs_Sorting_and_alphabetical” konfigürasyon ayar 

değeri “1” yapıldığında ilgi alanında oluşan hata giderilmiştir. 

14. Evrak oluşturulurken eklenen ekin adında birden fazla boşluk olması halinde şablonda oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

15. Ana Menü>> Yönetim>> Entegrasyon Ayarları ekranında bulunan Elektronik İmza Ayarları sekmesinde Token TC Kimlik No 

Kontrolünün açık olması durumunda, kullanıcının başka bir kullanıcıya vekalet vermesi halinde, vekil olan kullanıcını vekaleti bırakan 

kullanıcıya ait E-İmza Token’ i ile imza atması engellenmiştir. 

16. Evrak Ekleme ve güncelleme işlemlerinde evrakın sol alt bölümünde “İşlemler” menüsünün görünümü ile ilgili oluşan görsel sorun 

giderilmiştir. 

17. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranından Hiyerarşik Veri Listesi oluşturulmak 

istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

18.  Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Klasör Tanımları sayfasından tanımlı olan klasör tanımı dışa alındıktan 

sonra yeniden içe al işlemi yapıldığında “Evrak Tanımları” sayfasının açılması sorunu giderilmiştir. 

19. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Kullanıcı Listesi sayfasında bir kullanıcının üzerindeki görevler transfer edildikten sonra 

Kullanıcı Listesi sayfası yerine Rol Tanımları sayfasına yönlendirilme sorunu giderilmiştir. 

20. Evrak oluşturma işleminde Vergi No alanı açık olmamasına rağmen Vergi No girilmesinin istenmesi sorunu giderilmiştir. 

21. enVision Mobil uygulamasından gelen mesajlarda bulunan Türkçe karakter sorunu giderilmiştir. 

 

200. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2005) ) 

1. Sürümde yalnız görsel hata giderilmiştir. 



 

201. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2006) ) 

2. Sürümde yalnız görsel hata giderilmiştir. 

 

202. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler (V8 (2007)) 

1. Google Chrome ve Mozilla Firefeox tarayıcıların flash eklentisini kaldırması nedeni ile barkod yazdırma işlemleri için geliştirme 

yapılmıştır. 

2. Safevision görüntüleme seçeneğinin açık olduğu kurulumlarda, Ana Menü>> Yönetim>> Erişi Hakları altında buluna 

yetkilendirmelerde Güvenli Görüntüleme yetkilendirmesi yapılması durumunda, görüntülemede yapılan yetkilendirmenin 

Safevision’da da etkili olması sağlanmıştır. 

3. Çantam’ a eklenen yeni özellikle, aramalar ekranlarında birden fazla evrakı Çantam’ a aktarılması sonrası eklenen evrakın tek bir pdf 

halinde indirilmesi sağlanmıştır. 

  
4. Kurum Dışı Giden Evrak oluşturulurken “Evrakın Gittiği Yer” alanından “Kurum Dışı Dağıtım Planı” ekranından “İçeriği Alıcıya Göre 

Özelleştir” alanı işaretlenmeden evrak oluşturulduğunda, evrakın paraf nüshasında “Toplu Yazdır” seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır. 

Daha önce başlıklar aynı olması nedeni ile tek kopya oluşacağı yönünde düşünülerek paraf nüshasında “Toplu Yazdır” seçeneği 

konulmamıştır. Ancak kopyalarda bulunacak adreslerin farklı olabilmesi hali göz önünde bulundurularak buton eklenmiştir. 

5. Detsis web service için kurumların console yazması gerekiyor ise oluşturulan console’ un enVision içerisinde çalışması sağlanmıştır. 

6. Form tasarımlarında tablo içerisinde ya da form ara yüzünde “Dosya Yükleme” alanı kullanıldığında yüklenen dosya adında Türkçe 

karakter olması halinde oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 



7. Evrak ya da Form meta alanlarında veri listesi kullanıldığında giriş esnasında veri listesinden arama yapılırken oluşan görsel bozukluk 

giderilmiştir. 

8. Ana Menü>> Telefon Rehberi>> Yeni Kayıt ekranında Benzeri Kayıt alanında kaydırma çubuğunun çalışmaması sorunu giderilmiştir. 

9. Evrakın toplu paraflanması esnasında oluşan sorun giderilmiştir. 

10. Ana Menü>> Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Vekalet Listesi ekranı açıldığında ekran başlığı alanının boş gelmesi sorunu giderilmiştir. 

 

203. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler (V8 (2008) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında Document_Search_Page_Top_Count_For_Total_Count ayarına değer 

girildiğinde Aramalar ekranında evrak sayısının sistem konfigürasyonunda belirtilen sayıdan fazla olduğunda “+” butonu halinde link 

oluşması sağlanmıştır. 

 
2. Ana Menü>> Formlar Yönetimi>> Yeni Form Tasarımı ekranından oluşturulan yeni formda Kullanıcı Listesi kontrolü eklendiğinde veri 

girişinde kontrol adı ve seçilen değerin hizalanması ile ilgili görsel sorun giderilmiştir. 

3. Evrak Ekle işlemlerinde içerik editöründe “Tablo Özellikleri” ve “Hücre Özellikleri” sekmelerinde oluşan hata giderilmiştir. 

4.  LDAP entegrasyonu çoklu domain yapısı kullanılan kurumlarda Yönetim>> Kullanıcı İşlemleri>> Başka Kullanıcı ile Giriş Talebi 

sayfasından kullanıcıya talep gönderilip onaylandıktan sonra giriş yapılamaması sorunu giderilmiştir. 

5. Klasör tanımına sevk iş akışı bağlanarak sevk işlemi yapılırken, şablon (combobox) alanından sevk edilecek birim seçimi yapıldığında 

oluşan hata giderilmiştir. 

6. Ana Menü>> Evrak>>  Diğer İşlemler>> Toplu Evrak Girişi(XLSX)>> Toplu Evrak Giriş ekranında imzalayacak kullanıcı seçiminde tüm 

imzacıların gelmeme sorunu giderilmiştir. 

7. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında bulunan 2D_Barcode_Resolution_Size ayarının değerinde yapılan 

değişikliğin yansımaması sorunu giderilmiştir. 

 

204. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2009) ) 



1. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında bulunan “Use_Abbreviation_For_Deputation_Text” ayarının değeri “1” 

olduğunda Kullanıcı Bilgilerinde “Vekaleten Atanmış” alanı işaretli ise şablon eşleştirmelerinde kullanıcı bilgisinin ....V. şeklinde 

yansıması sağlanmıştır. 

2. Form veri giriş ekranında not girilmek istenildiğinde editörde oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

3. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları ekranında evrak tanımının satır başında bulunan 

menüden Değiştir butonuna basıldığında açılan pencereden Sevk/Dağıtım Amacı ekranına girilerek değer atandığında yansımama 

sorunu giderilmiştir.  

4. Kurum İçi Giden Evrak Ekle işleminde Evrakın Gittiği Yer meta alanından şablon seçildikten sonra dağıtım planı ön izleme butonuna 

basıldığında alınan hata giderilmiştir. 

 

205. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2010) ) 

1. Sisteme Arapça girildiğinde form dizayn ekranında oluşan görsel hatalar giderilmiştir. 

2. Evrak Ekle butonları ile açılan sayfada İçerik meta alanında oluşan görsel hata giderilmiştir. 

3. Tanımlamalar>> Evrak İle İlgili Tanımlamalar>> Evrak Tanımları sayfasında tanıma bağlanan iş akışını görme/görmeme 

yetkilendirmesinde oluşan görsel hata giderilmiştir. 

4. Evrak şablonunda paraf kullanıcılarının şablonun farklı yerlerinde çıkması istenildiğinde, paraf kullanıcılarının sıralamasında oluşan 

hata giderilmiştir. 

5. Eski imza ekranında (Ön izlemesiz imza ekranı) İmzala butonunun aktif olmama sorunu giderilmiştir. 

6. Form dizaynı yapılırken panele Yetki Grubu girildikten sonra forma veri girişi yapılamaması sorunu giderilmiştir. 

 

206. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2011) ) 

1. Sürümle herhangi bir güncelleme gelmemiştir. Görsel hata giderilmiştir. 

 

207. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2012) ) 

1. Toplu Görev Tamamlama ekranında imza işleminde evrak ön izlemesi yapılırken evraka eklenen notlarında görünmesi sağlanmıştır. 



 
2. Evrak tanımında bulunan Sevk/Dağıtım Amacı sekmesinde girilen gönderim amacı doğrultusunda sevk işleminde Gönderim Amacı 

alanında kısıtlama oluşmaması sorunu giderilmiştir. 

3. enVision Mobil üzerinden form oluşturma işleminde oluşan sorun giderilmiştir. 

 

208. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2013) ) 

1. Aramalar ekranlarından Çantam a aktarılan evrakı toplu olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 

 Aramalar ekranında çantama eklenecek evrak Çantama Ekle butonu yardımı ile eklenir. 



  
 Çantam açılarak toplu yazdırılacak evrak seçilir. 

  
 “Tek PDF Dosyası Olarak İndir” alanı işaretlenir. (Bu aşamada alan işaretlenmediği taktirde evrak sayı ve tarihi 

yansımayacaktır) 



  
 İndir butonuna basıldığında tek bir pdf halinde seçilen evrak verilir. 

 
2. enVision ana sayfasında bulunan menülere alt menü eklenebilmesi sağlanmıştır. 

 enVision ana sayfasında bulunan Ayarlar>> Menü Ayarları ekranına girilir. 



  
 Açılan ekranda eklenen butonlarda “Yeni Ekle” sekmeleri eklenmiştir. Bu sekmeye basıldığında “Yeni Menü” başlıkları 

oluşmaktadır. 

  
 Menüye ekleme yapıldığında oluşan başlık altına yeni menü eklenebilmektedir. 

  
  Kaydet butonuna basıldığında enVision ana sayfasında butonda alt buton oluştuğu görülmektedir. 



 
3. Logo Efatura Connector ile entegre olunabilmesi yönünde geliştirme yapılmıştır.  Bu işlem ücretli olup konu ile ilgili şirketimiz ile 

iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

4. Dağıtımlı evrakta, dağıtım birimlerinin adında tırnak işareti (‘) var ise oluşan sorun giderilmiştir. 

5. İş akışında “Parametre Değeri Ata” adımında bulunan fonksiyonlardan evrakın boyutunun alınabildiği (GetDocSize( [Evrak] )) 

fonksiyonunda evrakın boyutunu megabyte olarak gösterebilmesi yönünde düzeltme yapılmıştır. 

6. Ana Menü>> Evrak>> Posta Gönderileri>> KEP Gönderileri Listesi sayfasında Kime ve Kimden kriterlerinin çalışmama sorunu 

giderilmiştir. 

7. Dağıtımlı evrakta tüm dağıtım nüshalarına E-İmza kanun metni ve doğrulama linkinin basılmaması sorunu giderilmiştir. 

 

209. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2014) ) 

1. Sürüm ile yeni özellik eklenmemiştir. Sadece görsel düzeltme yapılmıştır. 

 

210. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2015) ) 

1. Türk KEP kullanan kurumlarda, kurumun Türk KEP ile anlaşma yapması sonucu Türk KEP tarafından barkod alması halinde, “İleti Detay 

(Barkod Numarası)” alanına barkod değeri bilgisinin yazılması sağlanmıştır. 

 Ana Menü>> Evrak>> Posta Gönderileri>> Yani KEP Gönderisi ekranında “KEP Hesap Türü” alanından “TÜRK KEP” seçildiğinde 

“Barkod No” alanı açılmaktadır. 



 
2. Ana Menü>> Raporlar>> Özet Raporlar altında bulunan Kurum Dışı Gelen Evrak Sayıları, Giden Evrak Sayıları, Tanım Bazlı Evrak 

Sayıları, Kurum İçi Gelen Evrak Sayıları raporlarında Birim alanının raporu alan kullanıcının birimi olarak gelmesi sağlanmıştır. 

 



3. İş akışlarında “Parametre Değeri Ata” adımında bulunan fonksiyonlarda Kullanıcıyı Sicil No İle Bul (getUserIDByEmployeeNo ( [Sicil 

No] )) fonksiyonunun kullanıcının varsayılan kimliğini getirmesi sağlanmıştır. Daha önce bu fonksiyonda Kullanıcı ID bilgisi en küçük 

olan kullanıcı kimliği gelmekteydi. 

4. Evraka yüklenen .mp4 uzantılı dosyaları oynatabilme özelliği eklenmiştir. 

 Gelen evrak yada manuel giden evrak oluşturulma işleminde dosya seçimi alanından .mp4 uzantılı dosya seçilir. 

  
 Evrak aramalar ekranından kontrol edildiğinde video izleme butonu oluştuğu görülmektedir. 

 
5. Faks entegrasyonu kullanılan kurumlarda faks gönderen kullanıcıya ait e-posta adresinin de gönderim yapılan kuruma iletilebilmesi 

için entegrasyon ayarlarına tag eklenmiştir. 

Örnek gönderim formatı : Send_[ENV-SUBJECT]_[ENV-FAXNO]_[ENV-SENDEREMAIL].pdf 

6. NLB (network load balance) kullanılan kurulumlarda (Fiziksel yada yazılımsal) kullanıcı IP bilgisinin server a iletilebilmesi için sistem 

konfigürasyon ayarı eklenmiştir. 

Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından USE_HTTP_X_FORWARD_4_CLIENT_IP ayar değeri 1 yapılır ise aktif 

olacaktır. 

7. Form tasarımında kullanılan liste (combobox) alanlarının ilk anda boş gelmesi sağlanmıştır. 

 
8. Giden evrak oluşturulurken dağıtılacak birimlerin seçimi esnasında Gönderim Amacı alanının sorunlu olmaması sorunu giderilmiştir. 



9. Evraka ilgi tutulan evrakın evrak ret edildiğinde ilgi evrakta hala dağıtım kopyalarının Cevaplar alanında gösterilmesi hatası 

giderilmiştir. 

10. Multi Domain yapısı kullanılan kurumlarda dışarıya açık olan form giriş ekranlarının login sayfasına yönlenmesi sorunu giderilmiştir. 

11. Vekalet bırakılan kullanıcının agent üzerinden görevleri görüntüleme sorunu giderilmiştir. 

12. Aramalar ekranlarında sayfalar arası gezinti yapılırken 2. Sayfa sonrasına geçememe sorunu giderilmiştir. 

13. Vekil kullanıcı ile yeni bir evrak ekleyip "kayıttan sonra benzer evrak gir" seçeneği kullanılmak istenildiğinde meta alanları boş gelme 

sorunu giderilmiştir. 

14. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranından Special_Barcode_Type_For_Document ayar değeri 2D barkod olarak 

ayarlanarak evrakta damga numaratörü kullanıldığında yapılan barkod ayarına göre numaratör bilgilerinin eksik yansıması sorunu 

giderilmiştir. 

15. Aramalar ekranından evrak ön izleme işleminin yapılamama sorunu giderilmiştir. 

16. Islak paraf ve ıslak imza adımlarında yer alan etiketler isimlendirme modunda iken güncellenmek istendiğinde alınan hata giderilmiştir. 

 

211. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2016) ) 

1. enVision sistemine WAN (Wide Area Network) üzerinden girilmek istenildiğinde login sayfasının görüntülenememesi için geliştirme 

yapılmıştır. 

Ayarın açılması için Ana Menü>> Yönetim>> Entegrasyon Ayarları ekranında Doğrulama Metodu sekmesinde bulunan “Wan Girişi 

Login Sayfasını Engelle” alanı işaretlenmelidir. 



 
2. Ana Menü>> İş Akışı Yönetimi>> İş Akışları Listesi ekranında bir iş akışının kopyası çıkartılmak istenildiğinde alınan hata giderilmiştir. 

3. Aramalar ekranlarında kolon yada kriter eklenmek istenildiğinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

4. Evrak ekleme sayfasında Kaydet, Vazgeç ve Şablon Ön İzleme butonları ile ilgili görsel bozukluk giderilmiştir. 

5. Detaylı Evrak Arama ekranında İçerik Kriteri ile arama yapılırken tire (-) işareti ile arama yapıldığında alınan hata giderilmiştir. 

6. Oracle kurulumlarda Hızlı Arama ekranında tire (-) kullanılarak arama yapıldığında sonuç gelmemesi sorunu giderilmiştir. 

7. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında “ESigner_Names_Format_for_Signed_PDFs_For_Previews” ayarı açıkken 

şablona bilgi yansımaması sorunu giderilmiştir. 

 

212. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2017) ) 

1. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranında girilen verilerin İngilizce karşılığının yansımaması 

sorunu giderilmiştir.  

 

213. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2018) ) 



1. Form dizaynında kullanılan java script kodu ile bir meta alanının kapallı/açık gelmesi durumunun formun süreci içerisinde çalışması 

ile ilgili düzeltme yapılmıştır. 

 

214. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2019) ) 

1. Ana Menü>> Raporlar>> Gelen Giden KEP Raporu oluşturulmuştur. 

 Aşağıda görülen kriterler girilir. 

  
 Göster butonuna basıldığında İşin Kimin Üzerinde Olduğu, Evrakın Bizim Sistemimize Alınış Tarihi, Evrakın Sonlandırma Tarihi, 

Evrak Kayıt Numarası, Başvuruda bulunan kişinin Adı – Soyadı Yazan Alan bilgilerini içeren excel formatında rapor 

alınabilmektedir. 

 
2.  Arama ekranlarında sayfalar arası geçişte yaşanan sorun giderilmiştir. 

3. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranında veri listesi güncellenmek istenildiğinde yaşanan 

sorun giderilmiştir. 

 



215. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2020) ) 

1. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranında manuel bağlı veri listesi güncellenmek 

istenildiğinde yaşanan sorun giderilmiştir. 

 

216. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2021) ) 

1. Ana Menü>> Yönetim>> Entegrasyon Ayarları  ekranında bulunan Doğrulama Metodu sekmesinde ikincil doğrulama olarak E-Posta 

seçildiğinde login sayfasında oluşan sorun giderilmiştir. 

2. Ana Menü>> Yönetim>> Sistem Konfigürasyonu ekranında “Allow_And_Limit_Of_Adding_Search_Result_To_Briefcase“ ayar 

açıklaması düzeltilmiştir. 

 

  

217. Sürüm İle Eklenen Özellikler/Değişiklikler ( V8 (2022) ) 

1. Form tasarımı ekranında daha önce combobox için hazırlanan java script kod yazma ekranı, liste, tek seçmeli liste, kullanıcı listesi ve 

birim listesi ekranları için de hazırlanmıştır. 



 
2. Form tasarımı ekranında Veri Listesi kontrolü eklenerek veri listesi seçim ekranından butonların alt alta gelmesi sağlanmıştır. 

 
3. Form tasarımı ekranında Notlar tarih alanında ve kontrol yüksekliği alanlarında düzeltme yapılmıştır. Sisteme Arapça giriş yapıldığında 

tarih alanında ve kontrol yüksekliğinde sorun yaşanmaktaydı. 



  
4. Form tasarımı ekranında Dosya Yükleme kontrolü eklendikten sonra Form Veri Giriş ekranından Dosya Yükleme ekranına girildiğinde 

alanların ortalı olarak yansıması sağlanmıştır. 

  
5. Ana Menü>> İş Akış Yönetimi>> İş Akışları Listesi ekranında iş akışı tasarımına girilerek Ön Koşul verilmesi sonrası oluşan hata 

giderilmiştir. 



  
6. Sisteme Arapça girildiğinde ana sayfada kurum logosu görünümünde oluşan görsel sorun giderilmiştir. 

7. Meta alanı olarak Pafta, Ada, Parsel kullanımı sonrası evrakın sürece girmesi esnasında, girilen değerlerin yerlerinde oluşan hata 

giderilmiştir. 

8. Meta alanı olarak Pafta, Ada, Parsel kullanımı sonrası evrakın imzalanması esnasında meta alanlarının boş gelmesi hatası giderilmiştir. 

9. Detaylı Arama ekranında İçerik kriteri ile arama esnasında alınan hata giderilmiştir. 

10. Ana Menü>> Tanımlamalar>> Sistem İle İlgili Tanımlamalar>> Veri Listeleri ekranında manuel veri listesi güncellenmek istenildiğinde 

yaşanan sorun giderilmiştir. 

11. E-posta ile gelen enVision görev maili üzerinden göreve girilmek istenildiğinde, görev süresi doldu ise görülen mesaj güncellenmiştir. 



12. Ana Menü>> Görevler>> Yeni Görev sayfasından İlgili Sayfa Adresi alanına https (ssl mevcut) ile başlayan adres bilgisi verildiğinde 

oluşan sorun giderilmiştir. 

13. Evrak doğrulama sayfasından e-imza ile birlikte indirilen dosyanın İmzager ile doğrulaması yapıldığında, imza geçerliliği ile ilgili oluşan 

sorun giderilmiştir.  

14. Evrak ekle işleminde meta alanı olarak veri listesi kullanılıyor ise seçim sonrası Detaylı Arama ekranında oluşan sorun gideriliştir. 

 

 

 


