


l'uru.s C'rıiı,er.ıil!:'. 

görüntüleyebilmeleri, belirlenen yetki/onay süreçlerinin tanımlanarak iş akış süreçlerinin 
sağlanması için web tarayıcılarıyla erişebilecekleri gerekli doküman ve yönetim 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir platformun oluşturulması. 

d. İDARE' nin belge/dokümanlarının doküman yaşam döngüsü süreçlerinin kunılacak olan

platformda yönetilmesi.
e. Planlanan platformun, bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik

bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılabilmesini sağlaması.
f. Kurulan platform içerisindeki iş süreçleri üzerinde güncelleme yapılabilen veya ihtiyaç

dahilinde sisteme dahil edilecek yeni iş süreçlerinin oluştunılmasına imkan sağlayacak
sistemin kurulması.

g. İDARE' nin çalışmalarında kullanılan/kullanılacak tüm dokümanların güvenli, kolay
bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızlı erişilerek paylaşılır halde bulunmasını sağlayarak.
verimliliği arttımmk ve dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak
arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi.

h. İDARE bünyesinde kullanılan teknolojilerle uyumlu çalışacak, kullanıcıların tüm web
tarayıcıları ile erişebilecekleri sistemin oluştunılması.

ı. İdare bünyesindeki doküman, süreç, evrak, arşiv sistemlerinin raporlanmasını sağlayacak 
uygulamanın temin edilmesi. 

4. GENEL HÜKÜMLER
a. Bu proje kapsamında YÜKLENİCİ tarafından yapılacak işler; yürürlükte olan geçerli

mevzuata uygun olacaktır.
b. YÜKLENİCİ' nin teklif edeceği yazılımlar tek bir platform ve tek bir portal üzerinde

birlikte çalışmalıdır, ayrı ayrı önerilen yazılımlar dikkate alınmayacaktır. Yazılımda
tarayıcı ara yüzü, yazılım kütüphaneleri, e-imza kütüphaneleri ve OCR dışında üçüncü
parti yazılımlar bulunmamalıdır.

c. YÜKLENİCİ çözümü projelendirecek, tüm yazılım tedariki ve şartnamede belirtilen tüm
gereksinimleri bu süre zarfında tamamlayarak kullanıma hazır halde ürünlerin tamamını
İDARE' nin gösterdiği yere kurulumunu gerçekleştirecek, sistemi çalışır halde anahtar
teslim bir sistem olarak teslim edecektir.

d. YÜKLENİCİ, iş planı dosyasına. İDARE tarafından kullanılması istenilen yazılım ile ilgili
broşürleri ve açıklayıcı dokümanları ekleyecektir.

c. YÜKLENİCİ' nin teklif edeceği EBYS ürünü için Türk Patent Enstitüsünden Marka Tescil
Belgesi alması zorunludur. Marka Tescil Belgesini teklif zarfında sunmalıdır.

f. Teklif edilecek Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ürünü Performans Testlerinden en az 5
Milyon Belge ile Geçmiş TSE 13298/2015 belgeli olmalıdır.

g. Bu ihalede:
h. Daha önce en az I O Vakıf Üniversitesinde elektronik veya mobil imza kullanımına olanak

veren ve aktif kullanılmakta olan her türlü EBYS projesi (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) yazılımı hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

ı. Doküman Yönetim Sistemi, elektronik imza kullanımı hususunda, 23 Ocak 2004 tarih ve 
25355 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na 

istinaden çıkmış ya da çıkacak mevzuatları tamamen destekleyecektir. Uygulama bir bütün 
olarak TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifıkasyon Merkezi· nin belirleyeceği uygulama 
standartlarını sağlayacaktır. 

ı- YÜKLENİCİ sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı tüm sıstemler (yazılım vb ) ile 
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24. YÜKLENİCİ KRİTERLERİ
a. YÜKLENİCİ, tercihen ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olacak ve teklif dosyasında 

sunacaktır.
b. YÜKLENİCİ, tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak 

ve teklif dosyasında sunacaktır.
c. YÜKLENİCİ'nin sunacağı Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi 

yazılımı geçerli bir TS 13298 -  2015 sertifikasına sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte 
sunulacaktır. TS 13298 -  2015 Performans testleri minimum 5 milyon belge yükü ile yapılmış 
olmalıdır.

d. TS 13298 sertifikası YÜKLENİCİ 'nin kendisine ait olacaktır. Alt yüklenicilerin sahip olduğu 
TS 13298 belgesi kabul edilmeyecektir.

e. YÜKLENİCİ en az I O Vakıf Üniversitesinde benzer iş olarak Elektronik Belge/Doküman 
Yönetim ve Arşivleme Sistemi projesi gerçekleştirmiş olmalıdır. İş deneyim belgesi oranı tek 
sözleşmeyle teklif edilen bedelin en az % 60 olacak ve bununla ilgili iş bitirme belgesini 
teklifi ile birlikte sunacaktır.

ı. TEMİN EDİLECEK LİSANSLAR VE HİZMETLER 
ıı. EBYS Lisansı 

111. EBYS Mobil Uygulama Lisansı
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