C EVRE YAZILIMI
Çevre Danışmanlık ve Takip Yazılımı
Yazılımın Tanımı


ÇEVRE YAZILIMI tesislere çevre danışmanlığı hizmeti veren
danışmanlık firmalarının her türlü faaliyetlerinin otomasyonunun
sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır.



ÇEVRE YAZILIMI sayesinde danışmanlık firmaları kendi
sorumluklarındaki tesislerin ve danışmanların detaylı yönetimini
gerçekleştirebilmektedirler.



Mevzuat gereği yapılması gereken tüm başvurular ve beyanlar
ÇEVRE YAZILIMI üzerinden gerçekleştirilebilmekte ve herhangi bir
aksaklığa sebep vermeyecek şekilde takibi yapılabilmektedir.



ÇEVRE YAZILIMI aynı zamanda çevre danışmanlık firmalarının üye
tesislerine hizmet vermekle yükümlü oldukları tüm alt başlıklar
için hatırlatma ekleyebildikleri ve eklenen bu hatırlatmalardan
belirli bir süre önce uyarı aldıkları etkin bir hatırlatma
mekanizmasını ihtiva etmektedir.



ÇEVRE YAZILIMI danışmanlık
firmalarının kendi özel ajandalarını
yönetebilecekleri ve mevzuat
gereği Bakanlığa sunulması gereken
takvim formatlarını destekleyen takvim
modülünü ihtiva etmektedir.

☼ Yazılımın Özellikleri
+ Tesislere Ait Belge, Bilgi ve Raporların Arşivlenmesi
+ Mevzuat Kapsamında Hazır Rapor Şablonlar ile Raporların Hazırlanması
(Aylık Değerlendirme, İç Tektik, Eğitim Raporu Formatları)

+ İstenildiği Yerden Ulaşılabilir Tesis Bilgi Ve Belgeleri
+ Süreli Süresiz Tüm Belgelerin Takibi (Sözleşme, Rapor, Belge)
+ Atık Beyan, Bildirim Takibi
+ Hatırlatmalar, Kullanıcı Adları-Şifreler, İzin Lisans Portalı, Mevzuat Ve
Diğer Linkler

+ Mobil Uyum ve Yüksek Erişilebilirlik
− Tesis İçin Danışman Yetkilendirme
 (Tesisin Eğitim, Denetim, Görüşme Aktivitelerinin Takvime
Eklenmesi ve Takibi)

 İlişkili Olduğu Tesisin Beyanlarının Yapılması ve Takibi
 İlişkili Olduğu Tesisin Başvuru Takibi (Oluşturma)
 İlişkili Olduğu Tesisin Belge Takibi

 Tesis İşlemleri
Danışman ﬁrma tarafından sisteme yeni danışman eklenebilmekte,
personelinin özlük bilgileri, görevli olduğu tesis sayısı, kişilerin
tecrübeleri ve bunlara ilişkin detaylar görülenebilmektedir. Ayrıca
danışmanların sistem üzerinden kontrolü sağlanabilmektedir.
İşletmelere ait iletişim bilgileri kolaylıkla eklenebilmekte, Tesisin
çalışan bilgilerine ve çalışma şekline ilişkin belgeler sisteme
girilebilmekte ve sistemden görüntülenebilmektedir.
Ayrıca Tesis yetkililerine ait iletişim bilgileri girilebilmekte ve kolaylıkla
yeni kişiler eklenebilmektedir.
Danışman; istediği tesisle ilgili tüm bilgileri kolay bir şekilde
görüntüleyebilmekte ve bilgilerini güncelleyebilmektedir. Tesisle ilgili
son durumu görüntüleyerek istediği zaman belge haline
getirebilmektedir.
Tesislere ilişkin yapılan başvuruların takibi sistem sayesinde kolay
bir şekilde yapılabilmekte, başvuru tarihleri, durumları hakkında bilgi
ve detaylara ulaşabilmektedir.
Danışman ﬁrma sisteme yetkili olarak giriş yaptığında sistemde
bulunan tüm tesisleri görebilmekte, sistem üzerinden tesisin
bulunduğu yeri, tesislerle ilgilenen danışmanları sorgulayabilmekte ve
sistem üzerinden her türlü incelemeyi yapabilmektedir.
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 Başvuru İşlemleri
Yeni oluşturulmak istenen başvurular ÇEVRE YAZILIMI nda yer alan
seçenekler sayesinde hızlı bir şekilde oluşturabilmektedir.
ÇEVRE YAZILIMI na eklenmek istenen başvurular başvuru
sayfasından girilebilmekte, yapılan başvuru doküman halinde
sisteme yüklenebilmektedir.
Tesislere ilişkin dokümanlar kontrol edilebilmekte, sisteme belgeler
eklenebilmekte ve arşivlenebilmekte, süreli ve süresiz başvurular
görüntülenebilmekte, süreli başvuru ve dokümanlar için hatırlatmalar
eklenebilmektedir.
Tesislere ilişkin yapılan başvuruların takibi sistem sayesinde kolay bir
şekilde görüntülenmekte, başvuru tarihleri, durumları hakkında bilgi
ve detaylara ulaşılabilmektedir.
Ana sayfa ekranında yer alan iş izleme ve kolay erişim sayesinde
yetki sahibi olunan tüm tesislerin başvuruları ve hatırlatmaları
kolaylıkla görülebilmektedir.

BAŞVURULARINIZI KOLAYCA TAKİP EDEBİLİR, DETAYLI
SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ.

 Takvim Görünümü
Tesislere yapılacak olan ziyaretler yeni takvim ekleme sayfasından
eklenerek ziyarete ilişkin detaylar sisteme girilebilmektedir.
Tesis ziyareti planlanırken her danışman için takvim penceresinde
ayrı ayrı düzenlenebilmektedir.
ÇEVRE YAZILIMI ile tüm tesis ziyaretleri takvim üzerinde
planlanabilmektedir.
Tesis ziyaretleri her bir danışman için ayrı olarak takvim üzerinden
kolaylıkla düzenlenebilmektedir.
Takvim üzerinden hızlı erişim sayesinde; ﬁrma adı, danışman adı veya
ziyaret tipi girilerek kolay ulaşım sağlanabilmektedir.

 Bakanlık Görünümünde Takvim ve Sorgulama
Tesis ziyaretleri her bir danışman için ayrı olarak takvim üzerinden
kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Takvim üzerinde tüm danışmanların
hangi ﬁrmaya ne için gideceği ve ziyaret tipi hakkında bilgiler yer
almaktadır.

FİRMA ZİYARETLERİNİZİ

KOLAYCA PLANLAYIN !

 Hatırlatmalar ve Başvuru Takibi
Ana sayfa ekranında yer alan iş izleme ve kolay erişim sayesinde yetki
sahibi olunan tüm tesislerin başvuruları ve hatırlatmaları kolaylıkla
görülebilmektedir.
Sistem miatlı olan dokümanların süresini hatırlatarak sürelerinin
geçmesini önleyerek kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yapılması gereken eğitimleri, görüşmeleri, belgeleri hatırlatarak bunlar
hakkında detayları sunmaktadır.
Ana sayfa ekranında yer alan iş izleme ve kolay erişim sayesinde
yetki sahibi olunan tüm tesislerin başvuruları ve hatırlatmaları
kolaylıkla görülebilmektedir.

 Hatırlatmalar - Sorgulama
Hatırlatma sorgulama ekranında seçeceğiniz kriterlere uygun
sonuçları ﬁltreleyebilir, durumlarını takip edebilir veya işlem detayından detaylı bilgi alabilirsiniz.

ZAMANI YAKLAŞAN BEYAN, BAŞVURU, SÖZLEŞME
gibi işlemleriniz elinizin altında.

 Beyanlar
Sistem sayesinde mevzuat kapsamında yapılması gereken beyanlar
ve tesis bilgileri seçilerek hangi beyanın yapılacağını ve durumu
hakkında seçenekler yer almaktadır.
Sisteme girilen beyanların durumları ve detayları kolaylıkla
görüntülenebilmektedir.
ÇEVRE YAZILIMI na girilmek istenen beyanlar beyan sayfasından
yapılabilmekte, yapılan beyanlar doküman halinde sisteme
yüklenebilmektedir.

 Sistem İçi Mesajlaşma
Sistemde bulunan kişilerin kendi aralarında mesajlaşmasına imkan
sağlayarak istenilen dosyaların paylaşımı sağlanmaktadır.

 Sistem İşlem Geçmişi Kayıtları(Log)
Sistem geçmişi ile kullanıcıların sistem üzerindeki tüm hareketleri
kayıt altında tutulmaktadır ve sistem yöneticisi tarafından
görüntülenebilmektedir. Ayrıca sisteme eklenen belgeler bu sayfadan
görülebilmektedir
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