
          EBYS SÜRÜM GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER 

1. Şifremi Unuttum modülündeki hata giderilerek aktif hale getirilmiştir. 

2. IP güvenliğindeki hatalı IP engelleme hatası giderilmiştir. 

3. Evrak – Posta Gönderileri – KEP Gönderileri Listesi sayfasında Gönderi Tarihi 

başlangıç ve bitiş tarihi olarak aynı tarih seçilir ise sorgulama sonrasında sonuç 

gelmemekteydi. Gerekli düzenleme yapılarak sorun giderilmiştir. 

4. Sistem içerisinde oluşturulan dokümanların üzerinde bulunan Evrakın 

Geldiği/Gittiği Yer alanında seçim yapılıp, Açıklama alanına metin girişi yapılmak 

istendiğinde boşluk bırakılmaması sorunu giderilmiştir. 

5. Ayarlar – Menü Ayarları sayfasında bulunan Menü Gruplarına maksimum 20 alt 

menü eklenebilecek şekilde geliştirme yapılmıştır. 

6. Dağıtımlı evrakta, ek bilgisinin ekler alanından kaldırılmasına rağmen, dağıtım 

yerleri başlığında hala görülmesi ile ilgili hata düzeltilmiştir.  

7. Çantam sayfasına eklenen dokümanlar toplu olarak güncellenmek istendiğinde 

alınan hata giderilmiştir. 

8. Kullanıcı Bilgileri sayfasında oluşan görsel hatalar düzeltilmiştir. 

9. Bir dokümana ait tarihçe bilgileri, Evrak Tarihçesi sayfasında listelendikten sonra 

MS Excel butonuna basılarak, bu veriler dışa alınabilir. Dışa alma işleminde 

yaşanan sorun düzeltilmiştir. 

10. Evrakı oluştururken seçilen Dağıtım Planı, örnek excel dosyası yardımı ile excel 

içerisinden alınarak da oluşturulabilir. Bu işlem sırasında excel kolonlarında aynı 

isimde Alıcı İsmi olduğunda, sistem yalnızca son değeri eklemektedir. Alıcı 

isimleri aynı olsa dahi ilgili kurum bilgilerine göre tüm listenin eklenmesi için 

gerekli düzenleme yapılmıştır. 

11. Kurum İçi sevk için oluşturulan dağıtım planlarında ilgili birim/birimler seçilip, 

dağıtım planı kaydedilir. Oluşturulan dağıtım planı adında görünen karakter hatası 

düzeltilmiştir. 

12. Dokümana eklenen ilgi evrakların listelenmesi ile ilgili görsel düzenleme 

yapılmıştır. 

13. Dağıtım alıcıları için ekleri ayrı ayrı özelleştirme işlemi ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır. 

14. Kullanıcı seçim ekranında, bir kullanıcıya ait vekalet tanımlı ise bu bilgi 

renklendirilmiş olarak gösterilir. Renkli gösterim ile ilgili hatalar düzeltilmiştir. 

15. Kullanıcı seçim ekranında sorgulama yapıldığında görünen kapat ikonu 

tarayıcılara göre farklılık göstermekteydi. Gerekli geliştirme yapılarak sorun 

giderilmiştir. 

16. Sistem üzerinde oluşturulan dokümanlara eklenen eklerin silinememesi ile ilgili 

hata giderilmiştir. 

17. E-imza ile sisteme giriş işlemi ile ilgili tarayıcı bazlı iyileştirmeler yapılmıştır. 

18. Doküman oluşturulup ıslak imza ile onaya sunulduktan sonra paraf/imza 

kullanıcısı tarafından reddedildiğinde alınan sistem hatası düzeltilmiştir. 

19. Evrak Görüntüleme sayfasında bulunan önizleme ikonu, sayfa çözünürlüğüne göre 

farklı konumlarda gözükmekteydi. Gerekli düzenleme yapılarak kaymaması 

sağlanmıştır. 

20. Evrak paraflama işleminde iki parafçı seçildiğinde ikinci paraf kullanıcısının almış 

olduğu hata giderilmiştir. 



21. Islak imza kullanımında ret işlemi gerçekleştirildiğinde alınan hata düzelmiştir. 

22. Evrak ekinin taranarak eklenmesi esnasında Sayfa Düzenleme butonları ile 

düzeltme yapıldığında oluşan görsel bozukluk giderilmiştir. 

23. Evrak Ekle işleminde bulunan “Not Ekle” butonunda bulunan görsel bozukluk 

giderilmiştir. 

 


