Sözleşme Yönetimi

Sözleşmelerinizi Kontrol Altına Alın
Kullanıma hazır şablonlar ile sözleşme hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Kalsiyum Sözleşme Yönetimi ile sözleşmelerinizi kolayca hazırlayın, üzerinde yapılan değişiklikleri
takip ederek onaylarını alın, dilerseniz KEP adresiniz üzerinden ilgili kişilere gönderin ve güvenle arşivleyin.
Süresi biten, yenileme zamanı gelen, ödeme tarihi, cezai şartlar, günü yaklaşan taahhütler gibi
zamana bağlı maddelerin otomatik hatırlatılmasını sağlayarak iş takibini sağlayın.

Sözleşme Hazırlama
Kullanımı kolay arayüz ile kolay ve hızlı şekilde kendi
sözleşme içeriğini herhangi bir metin editörüne ihtiyaç
duymadan düzenleyin.

Hatırlatıcılar
Süresi biten, yenileme zamanı gelen, ödeme tarihi,
cezai şartlar, günü yaklaşan taahhütler, vb. hususların
elektronik olarak kullanıcıya hatırlatılmasını sağlayarak iş
takibi ve risksiz bir çalışma düzeni sağlar .

Elektronik İmza
Sözleşmelerinizi istediğinizde elektronik imza ile
imzalayarak, ıslak imza nedeniyle doğabilecek
gecikmelerden kurtulun.

Belge Arşivi
Kalite Yönetimine uygun olarak diğer tüm belgeleriniz ile
birlikte sözleşme belgelerinizi de tek bir ortamda saklayın
ve içerik arama gibi bir çok araç ile her an her yerden
ulaşın.

Ücretsiz üye olun.
30 gün ücretsiz kullanın.
www.kalsiyum.co
bilgi@kalsiyum.co
+90 216 361 70 72

Sözleşme Yönetimi’nin Özellikleri

Kullanıma Hazır Şablonlar

Mevzuat ile Uyumlu Elektronik İmza

Kullanıma hazır şablonlar ile her türlü iş
sözleşmesine ulaşabilir, istediğiniz sözleşmeyi
daha sonra kullanmak üzere şablon olarak
tanımlayabilirsiniz.

Resmi yazışmalara, mevzuatlara, ISO Kalite
standartlarına ve Evrak Dolaşım Yönergelerine
tam uyumluluk gösterecek şekilde ETSI Cades,
Pades, Tubitak-KSM uyumlu imzalama.

Değişiklik Takibi

KEP Gönderimi

Standart şablon üzerinde yapılan
değişikliklerin takibi sayesinde onay süreci
sırasında yapılan değişiklikleri kolayca takip
edin, paragraflar üzerinde notlar alın.

Sözleşmeleri, istediğinizde sözleşme taraflarına KEP
üzerinden göndererek posta, kargo ve ıslak imza
gibi zorluklarla uğraşmadan paylaşabilirsiniz.

Onay Zinciri

Saklama Ortamı

Sözleşmeleri yetkili kişilerin onaylaması için
ilgili kişilere gönderebilir, ister masa üstü ister
mobil cihazlar üzerinden onay sürelerini
kısaltabilirsiniz.

Yenileme Hatırlatması
Süresi biten ve yenilenme zamanı gelen
sözleşmeler için otomatik gönderilen
hatırlatmalar ile sözleşmeleriniz üzerindeki
kontrolü hiç bir zaman kaybetmeyin.

Tüm sözleşmelerinizi ISO27001 standardına sahip
güvenliği sağlanmış bir veri merkezi içerisinde
saklayın. Yangın, facia gibi olası felaket
senaryolarına karşı önlem alın.

Erişim Kontrolü
Sözleşme içeriğine güvenlik profilleri sayesinde
sadece yetkili kullanıcıların erişimine açarak, risk
almadan bilgi paylaşımını sağlayın.

Kalsiyum’un avantajlarından yararlanmaya başlamak için ücretsiz hemen deneyin!

www.kalsiyum.co

