BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Bilişim Talepleri

Bilişim talepleri gelir

Donannım/Yazılım
bileşenleri
değerlendirilir

Hayır

Uygun mu?

Talep reddedilir
Evet

Teknik Şartname
Komisyonunun
kurulması

Talep konusu
ihtiyaca yönelik
farklı ürünlerin
araştırılması

Teknik
Şartnamenin
hazırlanması

Satın alma birimine bildirilir

Sağlık Bilişim Ağı (ISM Bulutu) İzleme ve Değerlendirme

Müdürlüğümüzdeki SBA devre takibi yapacak
personellerin belirlenmesi

Bakanlığa resmi yazı ile
bildiriminin yapılması

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Yetkilendirilmelerinin
yapılması

Sağlık Bilişim Ağına
girilmesi

Yetkili personellerin SBA
yönetim ara yüzüne
girerek network trafiğini
izlemesi

Sağlık Bilişim Ağının
günlük olarak takip
edilmesi

Sorun Var mı?

SBA

Bilgimiz haricinde yapılan
DNS değişikliklerinin
merkezi olarak kontrol
edilmesi

Hayır

Evet

İhtiyaç dahilinde yönetim
ekranlarındaki hız artırım
talebinin onaylanması

Bant genişliği
sorunu yaşayan
Kurumlara
müdahale edilmesi

Yapılan müdahaleler
hakkında Kurumlara
bilgi verilmesi

Bant genişliği sorunu
oluşturan etmenlerin
ortadan kaldırılması

Bilgi Güvenliği Politikalarının Uygulanması

SOME E-Mail

Gelen İP adreslerinin
kullanıcı incelem esinin
yapılması

Win7 işletim Sistemi
yüklü cihazların Win10
işletim sistemine
geçişinin yaptırılması

Siber Olaylar Müdahale Ekibi (SOME) ve tespit
edilen zararlı yazılımların tarafımıza e-mail ile
iletilmesi

Gelen İP adreslerinin
cihaz incelemesinin
yapılması

Gelen İP adreslerinin
kurum incelemesinin
yapılması

İlgili Kurumlara temiz
kurulum yapılması için
resmi yazı yazılması

EBYS Üzerinden
Resmi yazı

Resmi yazı ile
cihazların ağdan
çekilmesinin
sağlanması

Anti virüs yazılımın
güncel versiyonunun
yükletilm esi

Bilgisayarın tıbbi
cihaza ait ise, cihaz
firması ile iletişime
geçilmesi

Bilgisayarın ağdan
çekilmesi ve
güncellemelerinin
eksiksiz yapılmasının
sağlanması

Temiz kurulum
yapıldıktan sonra
resmi yazı ile yapılan
işlemlerin Some'ye
bildirilmesi

EBYS Üzerinden
Resmi yazı

KPS İŞLEMLERİ (KPS Kullanıcı tanımlama, yetkilendirme / silme işlemi ve IP güncelleme)

KPS işlemleri talep
yazısının gelmesi

EBYS Üzerinden
resmi yazı

Talep yazısının
değerlendirilmesi

Uygun mu?

Hayır
Talebin iade edilmesi

Evet

Kullanıcı
yetkilendirme
işleminin yapılması

IP şifre güncelleme
işleminin yapılması

Kullanıcı
tanımlama
işleminin yapılması

İlgili Kişi/kurum bilgileri ve IP adres
bilgileri bakanlığımız KPS sistemine
kayıt edilm esi

Kullanıcı silme
işleminin yapılması

KPS Sistemi

IP adreslerinin güncellenmesi veya
şifre değişikliğinin yapılması

Resmi yazıyla veya E-posta ile Kişi/
kurumlara Kullanıcı Kodu ve
şifrelerinin bildirilmesi

Belgelerin dijital arşivde
dosyalanması

EBYS Üzerinden
Resmi yazı

EBYS İşlemleri (Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemi)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
üzerinde yetki tanımlanması\kaldırılması,
birim değişikliği vb. işlemler için üst yazı ile ilgili
talebin Birimimize iletilmesi

Ebys Üzerinden
Resmi yazı

Talebin değerlendirilerek EBYS İl Admini
tarafından EBYS üzerinde gerekli
tanımlamaların yapılması

İlk atama ile
görevlendirilmiş
personelin
tanımlaması

Başka ilden nakil
gelen personel için
tanımlama

Kurum içi birim
değişikliğinde
personel
tanımlaması

Mail adreslerinin
kontrol edilmesi

Hayır
Mail adresi var
ve aktif mi?
Evet

Personelin İşten ayrılması durumunda
uygulamada pasif duruma getirilmesi

İlk atama ile görevlendirilmiş
personelin saglik.gov.tr uzantılı mail
adresinin temin etmesinin
sağlanması

Yetki kısıtlaması/Sanal Kullanıcı yetkileri
vb. nedeniyle iş talebinin karşılanamadığı
durumlarda konu YDS üzerinden
Bakanlığımız EBYS Birimine aktarılarak
çözüm sağlanması

Kurumda yeni bir birim açılacaksa ebys birim açma
sistemi üzerinden birim açılması ve ilgili birime
yazışma yapılabilmesi için Bakanlık Yazılım Destek
Sistemine ilgili birim in EBYS kullanıyor şeklinde
yapılması için talep oluşturulması

İmza yetkisine sahip birim yöneticilerinin
yıllık izin, hastalık vb durumlarda ilgili
vekalet tanımlamalarını yapılması

Kurum içi birim değişikliklerinde
personelin gereği/bilgi lasörlerindeki
evrakları arşive kaldırması sağlandıktan
sonra yeni tanımlamasının yapılması

Yazılım Destek
Sistemi

ÇKYS Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı veya E-Mail

Bakanlığımıza bağlı kurumların, özel sağlık kurumları ve
üniversite hastanesinin Müdürlüğümüze üst yazı ile
başvurması

Yetki tanımlanması, yetki iptali, yetki değişikliği veya şifre
işlemleri için yetki form unun incelenmesi

Şifre ve yetki taleplerinin sorumlu personel
tarafından değerlendirilmesi

İlgili personelce yetki tanımlaması, yetki
değişikliği/iptali veya şifre işlemlerinin
yapılması

İhtiyaç duyulması halinde Yazılım Destek
Sistemi üzerinden Bakanlığımızdan teknik
destek alınması

Tanımlamalar yapıldıktan sonra ilgili
kullanıcıya üst yazı ile bilgi verilmesi

Belgelerin taranarak, dijital arşive kayıt
edilmesi

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı veya E-Mail

TSIM
Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı veya E-Mail

Bakanlığımıza bağlı kurumların, özel sağlık kurumları ve
üniversite hastanesinin Müdürlüğümüze üst yazı ile
başvurması

Yetki tanımlanması, yetki iptali, yetki değişikliği veya şifre
işlemleri için yetki form unun incelenmesi

Şifre ve yetki taleplerinin sorumlu personel
tarafından değerlendirilmesi

İlgili personelce yetki tanımlaması, yetki
değişikliği/iptali veya şifre işlemlerinin
yapılması

İhtiyaç duyulması halinde Yazılım Destek
Sistemi üzerinden Bakanlığımızdan teknik
destek alınması

Tanımlamalar yapıldıktan sonra ilgili
kullanıcıya üst yazı ile bilgi verilmesi

Belgelerin taranarak, dijital arşive kayıt
edilmesi

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı veya E-Mail

Yazılım Destek Sistemi İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

İSM, Özel ve Kamu Hastaneleri,
TSM, ASM, VSD, AÇSAP ve İlçe
Sağlık Müdürlüklerinden resmi
yazının gelmesi

İSM, Özel ve Kamu Hastaneleri,
TSM, ASM, VSD, AÇSAP ve İlçe
Sağlık Müdürlüklerinden resmi
yazının gelmesi

Hata var mı?

Gerekli kontroller sağlanarak kurum
ve kullanıcılar bilgilendirilir

Sorunun çözümü için elektronik
ortamda Yazılım Destek Sistemine
konunun iletilmesi

SİSTEM

Yazılım Destek Sisteminden yazılı
cevap gelmesi

Yazılı cevaba göre işlem yapılması

Kurum ve kullanıcıların
bilgilendirilmesi

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Bilgisayar Teknik Bakım/Onarım Temiz Kurulum (Format) İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Birimimize resmi yazı ekinde arızalı
bilgisayarın birimimize gelmesi

Arıza tespitinin yapılması

Format atılmalı
mı?
Bilgisayar iade edilir

Bilgisayarın ip adresinin alınması ve
yedeklemelerinin yapılması

Bilgisayara format atılması ve
yeniden kurulumun başlatılması

Kurulum bittikten sonra sürücülerin
ve gerekli programların eksiksiz
olarak kurulması

Kullanıcı tanımlamasının yapılması
ve İP adresinin girilmesi

Yedeklenen bilgilerin geriyüklenmesi

Yükleme
tamamlandı mı?

Test işlemlerinin yapılması

Bilgisayarın kullanıma hazır hale
gelmesi

Bilgisayar ve Yazıcı Arızalarının Tespit ve Arıza İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Birimimize resmi yazı ekinde arızalı
bilgisayarın ve yazıcıların birimimize gelmesi

Arıza tespitinin yapılması

HEK raporunun tutulması

Hayır

Arıza tamiri
mümkün mü?

Evet

Parça gereksiniminin tespit edilmesi

Parçaların takılması ve cihazın Çalışır
duruma getirilmesi

Test işlemlerinin yapılması

Cihazların kullanıma hazır hale gelmesi

Kablolama ve Network İşlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Birimimize resmi yazı İle
kablolama ihtiyacının gelmesi

Arıza tespitinin yapılması

Arıza tespitinin yapılması

Arıza tespitinin yapılması

Arıza tespitinin yapılması

Güvenlik Duvarı Yönetimi

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

İl Sağlık Müdürlüğü bilgi güvenliği
komisyonunca alınan kararların
gelmesi

Güvenlik duvarı üzerindeki bilgi
güvenliği kılavuzunun incelenmesi

Özel yetkilendirmelerin ve
düzenlemelerin tespit edilmesi

Yetkilendirme, düzenleme ve
kontrollerin Yapılarak
konfigürasyonların tanımlanması

Telefonda teknik destek verilmesi ve uzaktan bağlantı kurarak sorun çözme

Herhangi bir arıza ya da problemin
birimimize telefonla bildirilmesi

Hayır

Telefonla yardım
Edilebilir mi?

Hayır

Evet

Arızanın bulunduğu yere gidilmesi

Talimatlarla kullanıcıya yardım
edilmesi

Soruna yönelik hizmet verilmesi ve
sorunun çözülmesi

Uzak bağlantı kurulması

Web Sayfası Yönetim işlemleri

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

Kurumumuz ve alt kurumlara ait Web Site açılması
taleplerinin resmi yazı ile tarafımıza ulaşması

Kurum ile ilgili Web sitesi isteğinin Sağlık Bakanlığı Web
yönetim ara yüzüne tanımlanması, şablon seçim i ve site
bilgilerinin iletilmesi

Kurulan siteye veri girişi yapacak kullanıcının yönetim
ara yüzünden tanımlanması

Site yönetimi yapacak kullanıcılara site veri girişi ve
yönetimi hakkında temel bilgilerin verilmesi

İlgili yardım dokümanlarının e-posta yoluyla kullanıcıya
gönderilmesi

EBYS Üzerinden
Resmi Yazı

E-Mail

Web de yayınlanması istenilen duyuru ve haberlerin
birimimize üst yazı ile iletilmesi Başkan, Başkan
yardımcıları ve Birim Sorumlusunun onayı ile gerekli
düzenlemelerin yapılıp yayıma uygun hale getirilmesi ve
web sayfasında yayımlanması

Web sitemizde yayımlanan dokuman, form, afiş, sunum
ve diğer görsellerin güncelliğinin sağlanması

Değişiklik var
mı?

Web sayfaları kontrol
edilerek kurumsallığın
devamının sağlanması

İlgili birimlerce
değişikliklerin yapılması
ve Birimimize
gönderilmesi

Değişikliklerin Web
sayfasında güncellenmesi

İlgili Web sayfasında gerekli kontrollerin yapılarak
sayfanın sorunsuz bir şekilde yayına devam etmesinin
sağlanması

E-Mail

