
16 Mart 2020 tarihinden itibaren Pandemi nedeniyle evden 
çalışmaya başlayıp, müşterilerimize uzaktan destek vermeye 
devam ediyoruz. 

Akenerji, Akkim, Barikat, Gizemfrit, HDI Sigorta, Vakıf Katılım ve 
ICBC Bank , İnsan Kaynakları Dijitalleştirme Projeleri ile 

referanslarımız arasına yeni katılan müşterilerimiz.

2020 MAYIS

E-BÜLTEN

ARAMIZA
YENİ KATILANLAR

BİZDEN HABERLER

Bu süreci firma olarak başarıyla yürüterek, hizmet kalitemizden ödün 
vermeden eğitim, demo, proje uyarlama ve proje kick off toplantılarımıza 
uzaktan devam ediyoruz.

YENİ
UYGULAMALAR
Siz değerli müşterilerimizden gelen taleplerle uygulamamızı 
her geçen gün geliştiriyoruz.

Kişisel Veri Koruma Kanunu’na uyumluluk
sürecinde müşteri taleplerine uygun yeni
modüller geliştirdik.
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Web sitemizi yeni ürün 
teknolojimize uygun olarak Blazor 
teknolojisi ile yeniden yapılandırdık.

Bilin Yazılım olarak bu sene 30. yılımızı 
müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla 
bir arada kutlayacağımız gala 
yemeğimizi Pandemi nedeniyle 
ertelemek durumunda kaldık.

2003 yılından beri farklı sektörlerdeki 
şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına ve 
gelişimlerine; kuruma ve çalışan 
profiline özel, yenilikçi ve sonuç odaklı 
çözümler üretmek amacıyla kurulmuş 
danışmanlık ve eğitim şirketi olan 
Dilek Sağlık Eğitim ve Danışmanlık; 
ağırlıklı olarak profesyonel iş 
yaşamında yöneticilikler yapmış, 
ardından akademik hayatta yer 
alarak saygın ulusal ve uluslararası 
alanlarda makaleler yazmış ekip 
üyelerinden oluşmaktadır.  

Eğitmen/Danışmanların bir kısmı Belbin Takım Üyesi Profil Analizi ve 
Yorumlama sertifikasına, bir kısmı Uluslararası Koçluk Federasyonu 
(ICF) tarafından akredite Adler International Learning Türkiye koçluk 
eğitimleri ve akabinde ICF akredite koçluk sertifikasyonu 
(ACC-Associated Certified Coach) sürecini tamamlamıştır. Firmadan 
«Değer bazlı SWOT analizi», «Tiyatral eğitim», «Her profilde 
kişiyi yönetme ustalığı» başlıklarında eğitim firmasının geliştirdiği 
özel tasarım eğitimler almaktayız.

KVKK, İşe Alım Modülünde çalışmaya başladı. Adayların 
sistem üzerinden üyelik bilgilerini silebilmelerine olanak 
sağlandı. Bunun dışında adayın talep etmesi üzerine 
özgeçmiş bilgilerini hemen silebilir ya da arşivleyebilirsiniz. 
Sistem sizin belirlediğiniz periyotta otomatik olarak bu 
işlemi yapabilmek adına planlı olarak da çalışabilir.
 
Özlük modülünde, KVKK uyumluluk kapsamında işten 
ayrılmış ve yasal evrak tutma süresi dolmuş personelin 
kendi yazılı talebi veya KVKK kurulu kararıyla bilgileri 
silinebilecek veya anonimleştirilebilecektir. Kurum, veri 
tabanlarındaki bilgiler içerisinden anonimleştirilecekleri 
kendi belirleyebilecektir. Bu mekanizmanın kullanılması 
durumunda silinen bilgilere ulaşım söz konusu 
olmayacaktır. Anonimleştiren verilere mahkeme kararı ve 
benzeri yasal sebeplerden dolayı ulaşılması gerekirse 
sadece KVKK yöneticisinde bulunan özel bir anahtar 
sayesinde kriptografik yöntemlerle saklanmış verilerin 
orijinal halleri raporlanabilecek ancak geri 
alınamayacaktır.

2020 başında çıkarttığımız yeni sürümümüzle birlikte 
Self Servis ve Admin ara yüzlerimizi de güncelledik. 
Kullanıcı deneyimi olarak müşterilerimizden gelen 
taleplere göre ilgili modülün ana ekranlarına hatırlatma 
amaçlı bilgiler ve kısa yollar eklenebilmektedir.


