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MicroDestek orta seviye bilgisayar uygulamaları 
konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olarak 
2010 yılında kurulmuştur. 2010 yılından bu yana hukuk 
sektöründe faaliyet vermeye başlamıştır ve
sektör içerisinde ki sofistike terimleri (zaman, fatura ve sektör içerisinde ki sofistike terimleri (zaman, fatura ve 
muhasebe) karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Yıllar 
içerisinde bir çok işletme ve hukuk bürosuna hizmet 
vermiştir. İşletme ve hukuk bürolarına özel dava
ve dava yönetimi modelleri tasarlamıştır. %100 yerli 
yatırım ve yerli üreticiler ile tasarlanıp geliştirilen 
KolayOfis Hukuk Otomsayon Sistemi, geliştiricilerinin KolayOfis Hukuk Otomsayon Sistemi, geliştiricilerinin 
sektör içerisine yakın olması sebebi ile hukukçuların
ihtiyaçlarını birebir karşılamakta ve çok kolay bir kul-
lanıma sahip olmaktadır.
MicroDestek 2010 yılında İzmir merkezli olarak
kurulmuştur. 2012 yılından bu yana tüm Türkiye çapın-
da eğitim, sunum ve seminer faaliyetlerine devam et-
mektedir.
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Hem kamu hem de özel sektör, maliyetlerini azaltmak 
ve finansal ile operasyonel olarak performansını arttır-
mak konusunda ciddi çalışmalar yapmak durumunda 
kalmaktadır. Yeni yasal gereklilikler, küreselleşme gibi 
etkiler; sözleşmenin hem değerini hem de önemini bir 
hayli arttırmaktadır. Bu noktada sözleşme yönetim 
sistemi, artık şirketlerde ve kamu kurumlarında vazgeçil-
mezler arasında ki yerini almıştır.  

Sürekli olarak artan, otomatikleştirme ve belirli bir iş 
süreci üzerinden işlemlerin takip edilmesi ihtiyacı, söz- 
leşmelerin bir yazılım üzerinden yönetilmesini gerekli 
kılmıştır. Daha resmi ve yapılandırılmış sözleşme yönetim 
prosedürleri, sözleşme yönetim yazılım ile birleştiğinde, 
büyük bir verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve 
zaman kazancı ortaya çıkartacaktır. 

Sözleşme yönetim sistemi sayesinde, herhangi bir sürp-Sözleşme yönetim sistemi sayesinde, herhangi bir sürp-
riz ile karşılaşmayacak, hata olasılığını asgari seviyeye 
indirgeyecek, raporlanabilir ve ölçeklendirilebilir bir 
sisteme sahip olacak, son derece profesyonel ve ob-
jektif olarak tüm sözleşmelerinizi kontrol altına ala-
caksınız.
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Şirketiniz veya kurumunuz içinde ki tüm sözleşmelerin 
takip ederken zorluk mu yaşıyorsunuz? Tüm yapılması 
gereken işlemlerin yerine getirilip getirilmediğinden 
emin olmak için bir yol mu arıyorsunuz? 

Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi ile tanışmanın Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi ile tanışmanın 
tam zamanı. Yeni sözleşme eklemek, onaylamak ve di-
jital olarak sözleşmeler kontrol altına almak için tam 
aradığınız yerdesiniz.

Sözleşmenin başlangıç aşamasından, imza aşamasına 
ve arşivlenmesine kadar her türlü işlemi Contract Flow 
ile gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere özel olarak tasarlanacak 
süreç ve akış yönetimi sayesinde, iş takibini otomatize 
edebilir, örnek sözleşmelerinizi (gizlilik sözleşmesi v.b.) 
sisteme tanımlayabilir ve hangi dokümanların sisteme 
eklendiğini ne zaman ve kim tarafından eklendiğini ko-
laylıkla kontrol altına alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bil-laylıkla kontrol altına alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bil-
gilendirme e-postaları ve hatırlatma ekranları 
sayesinde sona ermek üzere olan veya üzerinde 
yapılan sözleşmeleri takip edebilirsiniz.
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Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi lisansı ile bera-
ber satın aldığınız ürünler kategorisindedir. Ürünü satın 
aldığınızda güncelleme ve destek hizmetinde fayda-
lanmadan da sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi Güncelleme 
ve Destek Hizmeti zorunlu bir hizmet değildir. Contract 
Flow Sözleşme Yönetim Sistemi satın alındığında, kul-
lanım lisansı ile birlikte kullanıcıların olur. Kullanıcılar 
güncelleme ve destek hizmetini yeniletmeden       
Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi ‘ni kullanma-
ya devam edebilirler. Ancak yapılacak olan geliştirme, 
yenilik ve destek hizmetinden faydalanamazlar.

Contract Flow Sözleşme Yönetim Sistemi Güncelleme 
ve Destek Hizmetinden faydalanmaya devam etmek 
isteyen kullanıcılar yıllık olarak güncelleme ve destek 
hizmet sürelerini uzatmaları gerekir.
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Güncelleme ve Destek Hizmeti kapsamında kul-
lanıcılar, MicroDestek tarafından yapılacak olan yeni-
liklerden ve geliştirmelerden faydalanmaktadır. Ayrıca 
uzaktan destek hizmetinden MicroDestek mesai saat-
leri ( Hafta içi : 08.30 – 17.30 , Hafta Sonu : Tatil ) 
içerisinde faydalanmaktadır. Bu iki temel hizmet 
dışında,uzaktan eğitim hizmetinden de faydalanmak
tadır.

Yıllık Güncelleme ve Destek Hizmeti, satın alınan fiyatın 
%13’ü olarak belirlenmektedir. Örneğin, 1.000,00 TL tu-
tarında ki satın almış olduğunuz Contract Flow           
Sözleşme Yönetim Sistemi ‘nin, bir yıl sonraki güncel-
leme ve destek hizmeti fiyatı 130,00 TL şeklinde olacak-
tır. İlk yılın sonrasında ki fiyat artışı ise tefe ve tüfe oran-
larının ortalaması [ (tefe+tüfe)/2 ] kadarlık bir oran üze-
rinden yapılacaktır. Bu fiyatlandırmanın yanı sıra satın 
alacağınız her ek kullanıcının satın alma fiyatının %10’u 
oranında güncelleme ve destek hizmetinize eklene-
cektir. 
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