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DOKÜMAN YÖNETİMİ MODÜLÜ FAYDA DOKÜMANI

1- QDMS Entegre Yönetim Sistemi her türlü doküman formatını desteklemektedir (Word, 
Excel, Powerpoint, Visio, movie,  v.b gibi). 

2- Word, Excel ve Visio Dokümanların, Üst bilgi ve Alt Bilgisi’ ne Versiyon no, Revizyon 
tarihi, hazırlayan, onaylayan gibi istenilen bilgiler değişken olarak doküman hazırlama 
şablonuna tanımlanabilmekte,  bu bilgiler değiştiği anda  dokümanın içinde de bu 
bilgilerin son değerleri otomatik olarak güncellenmektedir.

3- Mevcut dokümanlar herhangi bir kes/yapıştır işlemi yapılmadan olduğu gibi uygulamaya 
aktarılabilmektedir. Böylelikle uygulama hızlı bir şekilde devreye alınabilmektedir. 
4- QDMS de Doküman içerisinde Google’ da olduğu gibi arama yapılabilmektedir.

5- Çok değişik filtreleme seçenekleriyle istenilen dokümanlara çok hızlı bir şekilde 
erişilebilmektedir. Dokümanların içinde arama özelliği de bulunmaktadır. 

6- Doküman bazında gözden geçirme periyodları belirlenebilmekte, gözden geçirme zamanı 
geldiğinde doküman sorumlusu otomatik olarak uyarılmaktadır.

7- Dokümanlar arasında ilişki kurularak, ilişki kurulan doküman değiştiğinde ana dokümanın 
sahibi  uyarılmaktadır. Böylece birbiriyle bağlantılı çalışan “spect türü” dokümanların 
yönetimi kolaylaşmaktadır. Aynı zamanda dokümanlar yönetim sistem maddeleri ile de 
ilişkilendirilmekte böylece yönetim sistemi maddesi değiştiğinde hangi dokümanların 
etkileneceği kolayca izlenebilmektedir.

8- Klasör bazında dokümanlar için numara templete leri tanımlanabilmekte ve doküman 
numaralarının bu templete lere göre üretilmesi sağlanabilmektedir.

9- Yayınlanan dokümanlar için, yayınlanan kişilere otomatik okuma görevi atanmakta ve 
ilgililerin dokümanları okuyup okumadıkları, okuma saatleri, ip adreslerine varan detayda 
rapor alınarak izlenebilmektedir. 

10- İstenirse belirli dokümanlar için anketler hazırlanarak dokümanı okuyan kişilerin bu 
anketi doldurması istenebilmektedir. Böylelikle dokümanları okuyanların okuduklarını 
anlayıp, anlamadığı ölçülebilmektedir.  

11- İstenen dokümanlar için tanımlanan eğitim sorumlusu onay akışına otomatik olarak 
konulabilmektedir. Böylelikle doküman yayınlanmadan önce ilgililerin dokümanla ilgili eğitim 
almaları sağlanabilmektedir.      
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12- Formlar da, dokümanlar gibi yönetim sistemine dahil edilirken veya revize edilirken 
görüş, ön kontrol, kontrol ve onay akışından geçirilebilmektedir. Dış kaynaklı dokümanlar 
“kontrolsüz ve onaysız kullanma seçeneğiyle” rahatlıkla sistemde takip edilebilmektedir.

13- Doküman kontrol ve onay sürelerinde  önceden tanımlanan süreleri aşan gecikmeler için 
ilgili kişiye, gecikmenin devam etmesi durumunda ilgili kişinin yöneticisine bilgilendirme 
maili gönderilmektedir.

14- Kontrollü kopya dağıtımı için istenildiği kadar dağıtım yeri ve sorumlusu 
tanımlanabilmekte ve dağınık yapıda kontrollü kopya dağıtımı yapılabilmektedir. Kontrollü 
yayınlanması gereken dokümanlar için kontrollü kopya dağıtması gereken kişiye dağıtım 
hatılatması ve görevi açılmaktadır. Kontrollü kopya baskısı için templete oluşturulabilmekte 
ve dokümanın üzerine basılabilmektedir. Aynı zamanda kontrollü kopya dokümanların 
nerede ve kaç nüsha olduğu raporlanabilmektedir.

15- Dokümanlar orjinal formatlarında görüntülenebileceği gibi istenirse word, excel 
dokümanları pdf olarak da görüntülenebilmektedir. (klasör bazında ayar yapılabilmektedir.)  

16- Dokümanlar database de tutulabileceği gibi istenirse file sistem de de tutulabilmektedir. 
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