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 Üniversitemiz EBYS Mobil Uygulamasını kullanabilmek
için;

*Anroid İşletim Sistemi Mobil Cihazların Play Store,

*IOS İşletim Sistemi Mobil Cihazların App Store’de “Envision Mobile” olarak  
arama yapıp logolu ilgili mobil programı indirmeleri gerekmektedir.

Not: IOS İşletim sistemi yüklü olan mobil cihazlarda Elektronik imza işlemi 
yapılmamaktadır.Sadece mobil uygulama ile  evrak akışları kontrol
edilebilmektedir.



URL:https://ebys.harran.edu.tr/envision 

Kullanıcı Adı:TC Numaranız

Şifre:Ebys Şifreniz olarak giriş yapabilirsiniz

https://ebys.harran.edu.tr/envision


Onay Bekleyen Evrak veya İşlemleriniz varsa Kırmızı
kutucuk içerisinde bildirimleri göreceksiniz.



Anroid İşletim Sistemine Sahip Mobil
Cihazlarda E-imza İşlemini
Gerçekleştirebilmek İçin Cihazın Şarj
Giriş Yerine OTG Kablosu Takılır Daha
Sonra E-imza USB Dongle, Şekil 1’de
Görüldüğü Gibi OTG Kablosu USB
Giriş Yerine Takılır.Eğer E-İmza Dongle
Üzerindeki Sarı Led Yanıp Sönüyorsa
Mobil Cihaza USB Tanıtma İşlemi
Başarılı Bir Şekilde
Gerçekleştirilmiştir,E-İmza Bekleyen
Evraklarınızı İmzalayabilirsiniz.

Mobil Cihaz OTG Kablosu Tanıtımı

Şekil 1 USB OTG Kablosu







Ekranın sol tarafında üzerinizde bulunan paraf ve imza görevleri yeralmaktadır.
Görevler seçildiğinde orta bölümde seçilen evraka ait ön izleme yer alır.



Sağ üst bölümde evraka alınannotlar
görüntülenebilir.

Aynı bölümde bulunanDoküman  
Meta butonunabasıldığında

dokümana ait bilgilergörüntülenebilir.

Tamam butonuna basıldığında pin bilgisi giriş ekranı açılacak ve pin girişi yapıldığında evrak  
imzalanacak ve listedenkaldırılacaktır.



Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra Sevk işlemi yapabilmek için aşağıdaki ekranda yer alan “Onayımı  
Bekleyen Evrak” alanınagirilir.





“Evrakın Gittiği Yer” butonuna basıldığında ilgili seçim ekranı karşınıza gelecektir.
Evrakı birim/birimlere sevk edecekseniz “Birim” alanından ilgili birimin ismini yazarak

“Ara” butonuyla arayıpbulabilirsiniz.



İlgili birim seçimi yapıldıktan sonra “Unvan” alanından o birimde ki göndermek
istediğiniz unvanı seçmenizgereklidir.

Evrak gönderim tipi olarak “Gereğine” yada “Bilgisine” seçimi yapıldıktan sonra “Birim
Ekle” butonuna basarak ekranın alt boşluğunda bulunan gönderilecekler alanına atılır.



Birim seçimi sonrasında görüntü aşağıda ki gibi olacaktır.
Eğer birden fazla birime gönderilecek ise yine “Ara” butonu ile birim aranır ve “Birim  

Ekle” butonu ile gönderilmek üzere eklenir.



Seçmiş olduğunuz birim/birimlerden iptal etmek istediğiniz olur ise ilgili  
birim/birimleri seçtikten sonra “Sil” butonlarınıkullanabilirsiniz.

Eğer evrakı bir kişiye gönderecekseniz “Kişi” sekmesine gelip kişi arama satırından ilgili  
kişinin ismini yazmalı ve “Ara” butonuyla aramayı gerçekleştirmeniz gereklidir.



“Birim/Birimler” yada “Kişi/Kişiler” seçiminden sonra “Tamam” butonuna basarak evrak alıcılarını belirlemiş olacaksınız. Son olarak
ekranda yer alan “İşlemler” butonuna basmanız ve “Ön Sevki Hazır Evrakı Birimlere Dağıt” seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi
yapmadığınız takdirde evrakınız seçmiş olduğunuz yer/yerlere gitmeyecektir.



Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra Sevk işlemi yapabilmek
için aşağıdaki ekranda yer alan

“Onayımı Bekleyen Evrak” alanınagirilir.



“Evrakın Gittiği Yer” butonuna basıldığında ilgili seçim ekranı karşınıza
gelecektir.

“Birim” ve “Kişi” butonlarının yan tarafında bulunan aşağı ok işaretine
bastığınızda ekrana kayıtlı dağıtım planlarınız listelenecektir.



Dağıtım planınızdan herhangi bir alıcıyı seçtiğinizde ekrana bu seçimi  
onaylamak için bir mesaj penceresi çıkacaktır. Gelen mesaja “Evet” diyerek  

seçiminizi onaylayabilirsiniz.

Bu seçimden sonra ekranın alt tarafına seçmiş olduğunuz dağıtım planında yer  
alan birim/alıcılar listelenecektir. “Tamam” butonuna basarak seçiminizi kayıt  

edebilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz birim yada kullanıcılardan iptal etmek istediğiniz olur ise  
ilgili birim/birimleri seçtikten sonra “Sil”butonlarını kullanabilirsiniz.



Son olarak ekranda yer alan “İşlemler” butonuna basmanız ve “Ön Sevki Hazır Evrakı Birimlere Dağıt” seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Bu  
işlemi yapmadığınız takdirde evrakınız seçmiş olduğunuz yer/yerlere gitmeyecektir.







Kutucuğa tıklayarak menünün içerisinde bulunan evraklarınızı
görebilirsiniz.



Kutucuğa tıklayarak menünün içerisinde bulunan evraklarınızı
görebilirsiniz.



Kutucuğa tıklayarak menünün içerisinde bulunan evraklarınızı
görebilirsiniz.



Kutucuğa tıklayarak menünün içerisinde bulunan evraklarınızı
görebilirsiniz.









Soru ve Görüşleriniz İçin bim@harran.edu.tr mail
adresinden bizeulaşabilirsiniz…

TEŞEKKÜRLER…

mailto:bim@harran.edu.tr

