
Mekandan ba!ımsız çalı"ıyoruz

Mart ayından bu yana hibrit çalı!ma 
modeliyle ofis ba"ımsız i!in gere"ine 
göre her yerden çalı!arak projelerimizi 
geli!tirmeye ve mü!terilerimize destek 
olmaya devam ediyoruz.

Güveninizle Öndeyiz.
Bilin #stedik :)

HUMANIST #nsan Kaynakları Yönetim 
Sistemi yazılımımız ile #lk 500 Bili!im 
$irketi 2019 yılı ara!tırması sonuçlarına 
göre, Türkiye Merkezli Üretici 
Kategorisindeki #nsan Kaynakları yazılımı 
yapan !irketler arasında 1.olduk. Bu 
ba!arıyı yakalamamızda bizlere güvenen 
ve birlikte yol aldı"ımız tüm 
mü!terilerimize ve çözüm ortaklarımıza 
te!ekkür ederiz.

Denizbank
Kariyer Yönetim Sistemi

Pandemi süreci ile birlikte #K süreçlerinde 
de dijitalle!me ihtiyacının oldukça önem 
kazandı"ı bu dönemde Denizbank ile 
birlikte Kariyer Yönetimi Modülü üzerinde 
çalı!maya ba!ladık ve Agile çalı!ma 
yöntemi ile birlikte 6 ay gibi bir sürede 
projeyi hayata geçirdik. Bu proje 
Denizbank’ın, hem Kariyer ve Yetenek 
Yönetimi’ne hem de çalı!an deneyimine 
önemli katkı sa"layacak. Tüm bunların 
sonucunda elde edilen veriler #K 
analiti"ine de kaynak sa"layacak.

Birlikte de"er yaratmaya ve ba!arı 
hikâyeleri yazmaya devam edece"iz.

#yi Ya"am Platformu Wellbees ile Siz de Tanı"ın!

Ekim ayı içerisinde Wellbees uygulamasıyla Wellbeing projemizi 
ba!latarak iyi ya!am adına ilk adımımızı attık. #lk meydan okumamız olan 
"Enerjik Bilin” yarı!mamız ile toplam 1.784.797 adımla birlikte #stanbul'dan 
Erzurum'a birlikte yürüdük. Bunun yanı sıra birlikte müzik dinledik ve ö"le 
yeme"inde bulu!tuk. Bize yeni alı!kanlıklar kazandırmaya devam eden 
uygulamayla yeni yarı!maları heyecanla bekliyoruz.

Bilin Akademi önderli!inde 
yürütülen DE$ER#M#Z# B#L#N 
Projesi’nde ilk etabı 
tamamladık.

Kendimizi sürekli geli!tirip güvenilir 
oldu"umuzda, sorumluluk alıp 
ürünümüze inanarak yalın çözümler 
sundu"umuzda, hem takım hem de 
mü!teri odaklı olaca"ımız bilinci ile 
yürüttü"ümüz projemizin ilk 
sunumlarını gerçekle!tirdik.

Bilin takımı olarak, tüm üyelerimizin katıldı"ı bu sunumlarda; her takım 
beyin fırtınaları toplantıları yaparak, kendi sorumlulu"undaki de"erleri ile 
ilgili sunumlarını yaptılar.

Bu etapta En Cesur takım, Akademi Özel Ödülü ve ilk etabın birinci olan 
takımları seçildi. 

H#Ç B#R#M#Z HEP#M#Z KADAR AKILLI DE%#L#Z diyen, Takım Çalı!masını 
Destekleriz takımı en Cesur Takım seçilirken, birincili"i çok az bir farkla 
kaçıran ve HEP#M#Z# HUMANIST B#RLE$T#R#R diyen Ürünümüze #nanırız 
takımına da Akademi Özel Te!ekkürü verildi.

Bu etabın birincisi ise tüm süreçlerimizde yalınlı"ı savunan ve GERÇEK 
YARATICILAR SADELE$T#R#R diyen Yalın Odaklıyız takımı oldu. 

Aki" GYO, AGT A!aç, Loomis ve Koluman #nsan Kaynakları 
Dijitalle!tirme Projeleri ile referanslarımız arasına

yeni katılan mü!terilerimiz.
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Wellbees: Esenlik Dolu Bir Çalı"an Deneyimi Platformu!

• Wellbees, online çalı!ma döneminde yarı!ma, etkinlik ve 
kulüpler ile !irket kültürünü uzaktan devam ettiriyor ve 
çalı!an ba"lılı"ını artırıyor.

• Wellbees yarı!malar, etkinlikler ve oyunla!tırmalı "iyilik" 
tablosuyla birlikte çalı!anları sosyalle!tiriyor, onlara 
e"lenirken %82,02 oranında sa"lıklı alı!kanlıklar 
kazandırıyor.

• Wellbees’de !irketler uzmanlar aracılı"ı ile çalı!anlarına 
destek oluyor. Çalı!anlar; beslenme danı!manlı"ı, 
psikolojik danı!manlık ve spor danı!manlı"ı olmak üzere 3 
farklı bran!ta uzmanlara ula!abiliyor. Bu destekle birlikte 
çalı!anlar kendilerini %89.8 oranında daha de"erli 
hissediyor, !irket ba"lılıkları artıyor.

• Wellbees, yayınlanan içerikler ve gerçekle!tirilen 
seminerler ile çalı!anların farkındalı"ını, ki!isel geli!imini 
ve motivasyonununu artırıyor.

• Wellbees için yapılan her 1 TL yatırım, 6,55 TL çalı!an ve 
çalı!an markasına yaratılan de"er olarak geri dönüyor.* 

Çok yakın zamanda Türkiye’den Apple Entrepreneur 
Camp’e katılmaya hak kazanan ilk ve tek !irket olan 
Actifit’in ayrıca Bilgi Güvenli"i Yönetimi alanında ISO 
27001 belgesi bulunuyor. Bunun yanı sıra, global 
dünyada alanında öncü !irket olma hedefiyle Actifit; 
#ngilizce Almanca, #spanyolca ve Türkçe olarak dört dilde 
hizmet veriyor.

*SROI: Yatırımın Sosyal Geri Dönü!ü Raporu

Kurumsal esenlik platformu Wellbees, uzaktan çalı"ma 
döneminde "irketlere çalı"anlarının iyi olup olmadıkları 
hakkında "effaflık sa!layıp bu konuda kesin çözümler 
üretmelerine yardımcı oluyor. 

Çalı!anlara destek adına !irketlere önerilen uzman danı!manlı"ı, etkinlik, yarı!ma gibi 
birçok çözümü tek bir platformda topluyor. Bu !ekilde çalı!an deneyimini tek bir 
platformda birle!tirerek !irketlere zaman ve para tasarrufu sa"lıyor.

Siz de!erli mü"terilerimizden gelen taleplerle uygulamamızı 
her geçen gün geli"tiriyoruz.

Harici Kullanıcı E!itim Portali 
Artık harici kullanıcılarınızı da e"itimlerinize, 
sınavlarınıza, anketlerinize dahil edebileceksiniz.

E"itim modülü içerisinde Harici Katılımcılar ile ilgili 
mevcut yapının geni!letilerek, sistemde sicili 
bulunmayan bu kullanıcıların E"itim Admin Portalı’ndan 
tanımlanması ve yetkilendirilmesini sizlerden gelen talep 
üzerine sa"ladık. Yeni geli!tirilmi! bu ortam sayesinde 
Harici Katılımcılar, E"itim Çalı!an Portalı altında 
bulunan sınıf e"itimleri, sınav ve anketler, mazeret 
bildirimi, alınan e"itimler menülerine girerek ilgili modülü 
kullanabileceklerdir.

Toplu #"e Alım Eklentisi 

Hayatımızı kolayla!tıran Excel ile veri aktarımını 
toplu i!e alım modülü özelinde de artık 
kullanabileceksiniz. Yeni #!e Giri! ekranının 
fonksiyonu Excel’den toplu veri aktarımı olacak 
!ekilde geni!letilmi!tir. Anlık veya ileri tarihli 
i!lemlerinizi de kolaylıkla planlayıp, bu modül 
sayesinde gerçekle!tirebileceksiniz.
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