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Sürekli güncellenen, kurulum gerektirmeyen, çoklu
çalışma ortamını ve hiyerarşik yetkilendirmeyi 
gerektiren çözümlere ihtiyaç artacak.

Artık verilere heryerden ulaşılması gerekiyor. 

Devlet birimler arasında entegrasyona gidiyor, 
Belgelendirme ve denetim kolaylaşıyor.

Dosya yönetimi ve paylaşımında yeni bir döneme 
giriliyor

Yazılım çözümlerinde artık SAAS dönemi (Software As A Service)



Karar almak, uygulamak, toplantı ve gündem yönetimi, 
İş planı, paylaşımı, rapor

Kaydetmek, arşivlemek, gerektiğinde ulaşmak raporlamak, 
taraflar arasındaki veri akışı

Risk değerlendirmesi, risk kategorileri ve binlerce maddenin dökümantasyonu

İş fonksiyonları arasında entegrasyon, makine, donanım kontrolleri

Çalışan kayıtları, raporları, kazalar, aşılar muayeneler 
ve verilen ilaçların kayıtlarının tutulması, (özlük 
dosyaları)

Bilgi eksikliği, yasa ve mevzuatın uygulanma zorluğu

e-Reçete, Online veri gönderme, uzaktan eğitim
yönetimi

Farkındalık, bilgilendirme, email trafiği yetersiz 
kalıyor!



Önceden hazırlanmış iş planları ile

hızınıza hız katar

Tüm müşteri verilerine heryerden

erişmenizi ve kolayca yönetmenizi

sağlar

Hazır şablonlar ve formlar ile verilimliliğinizi

artırır
Yeni yönetmelik ve kanunlara göre otomatik

güncellenir

Takvim özelliği ile unutmayın, 

unutturmayın
Tüm bilgileri arşivleyin, döküman yönetimiyle

dosya aramaktan kurtulun



Akıllı analiz fonksiyonu ile kolay risk değerlendirmeleri

3000 den fazla hazır madde, matris 5x5, kinney, checklist

OSGB lerde personel ve müşteri arasında otomasyon sağlar

%100 online, ipad, iphone, android, pc, mac uyumlu,

yapısı ile sahada veri girme ve sorgulama

Bulut bilişim SAAS servisi sayesinde kurulum, yedekleme ve 

güncellemeye son.

Kullanıcı yetkilendirme ve kullanıcıya özel yapılacaklar listesi ile 

kolay kullanım

Müşteri paneli sayesinde, veri paylaşımı, doküman yönetimi,

bilgilendirme vb. işlemler çok kolay.



OSGB ve İSGB ler 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları

İşyeri hekimleri

İSG uzmanı çalıştırması zorunlu firmalar

Sertifika almış işveren ya da vekilleri



OSGBpro ve OSGBpro-İSG, OSGBpro Sunucu, 

OSGBpro Kamu 

olmak üzere 4 farklı paket ve e-Reçete Uygulaması 

Esnek disk kotası ayarlayabilme, çalışan ya da müşteri

sayısı ayarlayabilme

Sunucu çözümümüz ile kendi markanızda kullanabilme

Ör: isg.osgbdomain.com

İsteğe özel rapor geliştirebilme



OSGBpro e-Reçete ile kolayca reçete hazırlayın

Test ve canlı mod ile kolay öğrenme

SGK nın verdiğim tüm ilaçlar

Önceden yazılmış reçeteler

ICD-10 teşhis tanı veritabanı

Akis e-imza token cihazlarıyla uyumlu, 

java kurulumu gerektirmeden kolayca çalışır



OSGBpro kullanıcıları sistem içi ticket sistemi ile anında 

bir uzman yardımına ulaşabilirler

Yardım içerikleri ve soru cevapları web sitemizden 

inceleyebilirler

OSGBpro yazılımsal geliştirme ihtiyaçlarınız için en uygun

platformdur.

Detaylı Bilgi:
osgbpro.com

csgb.gov.tr/isggm
ibys.csgb.gov.tr

mail@osgbpro.com


