
Kağıtsız
İşletmeler
İçin

Kağıt , zaman , efor ve maliyet
tasarrufu için ...
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Postacı
Nedir ?

Kısaca Postacı

Elektronik imzaların ve ileti

gönderme standartlarının tek bir

platformda benzersiz özellikler

ile birleştiği kolay kullanımlı ,

güvenilir kişisel masaüstü

uygulamasıdır.
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PDF
İmzalayıcı

PaDES imzalama ve İmza Yeri

ETSI arafından kabul edilen ve PADES (pdf gelişmiş

elektronik imzalar) olarak bilinen bu uluslararası

standart her yıl milyarlarca imza işleminin temelini

oluşturmaktadır. ... 

POSTACI, PDF olarak oluşturulan dokümanları e-

imza ile imzalamanıza ve imza görselini tasarlamanıza

olanak sağlayan bir hizmeti sunar.
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Biyometrik
İmza

Belgelerin imzalanması ve
saklanması için

Biyometrik imza, dokunmatik ekrana sahip bir

tablete veya akıllı telefona el veya dijital bir

kalem yardımı ile atılan doğrulanabilir bir elektronik

imza çeşididir. 

Biyometrik imzadaki bilgiler doğrulama sırasında

kullanılır ve mahkemede kanıt niteliği taşır



Biyometrik İmza
İleToplanabilecek Kanıt
Niteliğindeki Bilgiler

Biyometrik imza teknolojisi ile

imzalayan kişiden, cihazdan ve imzanın

kendisinden pek çok veri toplayarak

pdf dokümanının içerisinde güvenli

şekilde saklayabilirsiniz. İmzalayan

kimliği doğrulanmak istendiğinde bu

biyometrik veriler kanıt olarak

kullanılarak işinizi ve süreçlerinizi

güvence altına alacaktır. Doğrulanabilir

biyometrik imza teknolojisi Avrupa

Elektronik İmza Kanunu'na göre

"Gelişmiş Elektronik İmza Sınıfı"nda

değerlendirilir.

Dokunmatik ekran ile
imzalayın

Biyometrik verilerin dokunmatik bir

ekran üzerinde yakalanması,

dokümanın içinde güvenle saklanması,

imzalayan kimliğinin doğrulanabilir

olması, sertifika kullanmaksızın

herkesin kişisel cihazlarından erişilebilir

olması gibi özellikleri ile diğer e-

imzalama yöntemlerinden ayrılır.

Biyometrik imza ile alınacak imza

çeşitleri kurum tercihlerince belirlenir

ve farklı cihazlar için veri seti aralıkları

belirlenir. Biyometrik imza doğrulama

aracı yapay zeka destekli bir kimlik

doğrulama yazılımı olarak bu veri setini

değerlendirir.
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Biyometrik
imzada
kanıt
niteliğinde
veriler

Postacı biyometrik imza ile
yasal geçerli belge
oluşturur.

İmza konumu

Basınç

Kalem / Parmak Hızı

İvmelenme

Kalem açısı
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Biyometrik
imzada
kanıt
niteliğinde
veriler

zaman damgası

Cihaz konum

OTP / Pin

İmza sertifikasyon

İmzalayan fotografı
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Postacı biyometrik imza ile
yasal geçerli belge
oluşturur.



Biyometrik imza yerleri ,

imzalayıcı sayısı ve

sıralaması belirlenir.

Belge Postacı
uygulamasında
şablon olarak hazır-
lanır. Hazırlanan belgeler

alıcılara SMS ve/veya

Eposta mesajı olarak

gönderilir. 

Belge E-Posta veya
SMS ile gönderilir.

Belge dokunmatik ek -

ranlı cep telefonu ,

tablet veya bilgisayar

üzerinden alıcı

tarafından açılır ve

imzalanır.

Belge alıcı
tarafından açılır.

Alıcının imzası

biyometrik verileri ve

diğer deliller ile belge

içine saklnaır ve

belgenin bu aşamadan

sonra değişmezliği

güvence altına alınır.

İmza biyometrik
verileri ile saklanır.

İmzalanan belge içinde

ki yeni veriler ile yeni bir

pdf dokümanı haline

gelerek değiştirilemez

nitelikte bir belge

oluşturur.

İmzalan belge
değiştirilemez.

Postacı ile biyometrik imzalı
belge gönderme aşamaları



Nasıl Yapılır ?

Bir veya birden fazla alıcının

belgede imza yerlerini şablonda

belirleyin. Her belge tipi için farklı

şablon oluşturun.

Dokümanda imza
yerini belirleyin

Doküman şablonunda eklediğiniz

alıcı imzalarında sıralama yapın.

Postacı sırası ile belgeyi imzalatır.

İmza sıralaması
yapın.

Yasal geçerli imzalanan belgeler

tanımlı saklama alanlarında

otomatik olarak saklanır.

İmzalı dokümanları
saklayın.



Kayıtlı
Elektronik
Posta

Postacı ile KEP sisteminden belgelerinizi gönderin



 KEP iletilerinizi

kolaylıkla gönderin

POSTACI , yasal olarak teslim ettiğinizi

ispatlamanız gereken belgeleri,  KEP

sistemi üzerinden alıcılarına ulaştırıyor.

KEP Sistemi ile

gönderiler kesin delildir

KEP, bir elektronik postanın gönderen

ve alan tarafların kim olduklarının

bilinmesini, gönderim ve karşı tarafa

iletim zamanını, içeriğinin

değiştirilmediğinin kesin olarak tespit

edilmesini e-imza ve zaman damgası ile

gönderimdeki tüm adımları kayıt altına

alarak yasal olarak geçerli hale

getirmektedir. Kayıt altına alınan

gönderim adımları, KEP delili olarak

kabul edilmekte ve senet hükmündedir.

Ayrıca, aksi ispat edilinceye kadar yasal

olarak kesin delil sayılmaktadır.

 Standart E-Posta

SMTP

İletilerinizi alıcıların standart eposta

hesaplarına SMTP ile gönderebilirsiniz. 

Belgeyi aynı anda SMTP ve KEP sistemi

ile gönderebilirsiniz.



Microsoft Excel , Microsoft SQL veritabanlarından iletişim bilgilerini otomatik

çekerek dinamik adres defterleri oluşturun. Yerel sunucunuzda ki cari hesap

kartlarından veya personel sicil bilgilerinden adres defteri oluşturabilirsiniz. 

 Sahip olduğunuz her bir veri kaynağını rehber olarak kullanabilirsiniz.

Postacı tek bir pdf dosyasını sayfalara böler , her sayfa için iletişim bilgisini

tanımlı dinamik rehberden alır ve alıcısına gönderir. Pdf dosyaların bölünerek

gönderilmesi özelliği ücret bordrosu gibi toplu gönderimlerde olağanüstü hız

kazandırır. 

Tüm e-imzaları aynı platformda

kullanın. Gönderici ve alıcıların

belgeleri imzalamasını sağlayın.

Elektronik imzalar aynı
platformda

Pdf dosyalarınızı kolaylıkla bölün ,

birleştirin , resim dosyalarına

dönüştürün , imzalayın.

Pdf işlemlerini yapın

Dinamik adres defterleri oluşturun

PDF Belgeyi otomatik bölerek gönderin

Postacı ile dokümalarınızı hızlı gönderin
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Belgeleri
Özelleştirin

POSTACI Belgeleri

otomatik veri ile doldurur.

Excel , SQL ve REST Servis kaynaklarından

gelen dinamik veriler ile belgeleri otomatik

doldurup  gönderin.WWW .KILIMSOFT .COM .TR
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Farklı platformlardan
veri modelleri

Microsoft EXCEL dosyalarından

dinamik olarak aldığı veriyi

şablon dosya içerisinde ilgili

alanlara yerleştirir ve pdf dosyayı

oluşturur.  Excel dosyalarından

adres defterleri oluşturabilirsiniz.

Microsoft EXCEL Microsoft SQL

Microsoft SQL veritabanına

bağlantı sağlayarak tablolardan

veri alır. Bu dinamik veri kaynağı

özelliğini kullanarak ERP

programından veya IK

programın dan veri alarak

belgeleri doldurur.

REST Full

Uzak sunuculardan veya farklı

platformlardan veri almak için

REST servis dinamik veri kaynağı

olarak tanımlanabilir. REST

teknolojisi ile tüm platformlardan

otomatik veri alınarak belgeler

oluşturulabilir.
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Daha güvenli
dosyalar
oluşturun

PPdf dosyaları otomatik şifreleyin.  Alıcı şifre ile belgeyi

açabilir. Gizlilik gerektiren kişisel belgeler için.

PDF Şifreleme

İmzalanmak üzere iletilen belge ile birlikte alıcıya tek

kullanımlık şifre sms olarak gönderilir. Alıcı br seferlik

şifre ile dokümanı açar ve imzalar.

OTP (Tek seferlik şifre) gönderimi 

Pdf dosyalarınızı gönderim sırasında Pades imzalayın.

Alıcının belge üzerinde değişiklik yapmamasını

güvence altına alın.

Dosya imzalama



Gönderebileceğiniz örnek belgeler

Ücretin ödendiği dönemde çalışana

teslim edilmesi gereken belge KEP

sistemi üzerinden Pades imzalı

teslim edilir. Çalışandan kabul

imzası alınabilir.

Ücret Bordroları

KEP Sistemi ile gönderilen

ihtarnameler noter hükmündedir.

Sizde Pades imzalı ihtarnamenizi

Postacı ile KEP üzerinden

gönderebilirsiniz.

İhtarnameler

Çalışan, izin talebini kendisine

gönderilen pdf form üzerine

doldurur ve imzalar. Belge bölüm

yöneticisinin onayına gider ve

saklanır.

İzin talep formu

KVKK kapsamında müşterileriniz ve

kullanıcılarınız ile yapmanız gereken

sözleşmeleri Postacı ile uzaktan

biyometrik imzalatın.

KVKK Sözleşmeleri

Dinamik veri modelleri ile alanları

doldurun , teklif dosyalarınızı

hazırlayın ve müşterinizin onayına

gönderin.

Satış Teklifleri

Her türlü sözleşme uzaktan alıcısına

gönderilir ve imzalandıktan sonra

saklanır. (İş sözleşmeleri , Satış

sözleşmeleri vb...)

Sözleşmeler



İletişim
Tüm sorularınızı
yanıtlamaktan memnuniyet
duyacağız

Telefon no
216 370 73 79

216 370 73 89

530 293 07 07

EPosta adresi
kurumsal@kilimsoft.com.tr

Web Site
www.kilimsoft.com.tr

www.mailbordro.com


