
EBYS ENVISION AGENT YARDIM DOKÜMANI 

1) Envision Agent, EBYS içerisindeki kimliklere gelen paraf, e-imza ve sevk vb. görevleri bildirim olarak almayı sağlayan bir 

programdır.  

2) Programı başarılı bir şekilde kurmak için “internet explorer” tarayıcısında (egde ile karıştırılmaması gerekmektedir), 

“https://ebys.btu.edu.tr/enVision.agent.setup/” adresi yazılmalı ve “enter” tuşuna tıklanmalıdır. 

 

3) Karşımıza çıkacak ekranda “enVision.Agent’i Kur” seçeneği seçildikten sonra, “Yükle” komutu verilmelidir. 

4) Yükleme işlemi tamamlandığında envision Giriş Sayfası ile web servis adresi default olarak çıkmaktadır. Bu alanlardan 

herhangi biri boş olarak gelirse alttaki resimde görüldüğü gibi adresler ilgili kutucuğun içerisine yazılabilir. Bu adımdan 

sonra, kullanıcı adı ve şifre, ilgili kutucuklara yazıldıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanmalıdır.   

 

 

https://ebys.btu.edu.tr/enVision.agent.setup/


 

 

5) “Kaydet” denildikten sonra alttaki ekran alıntısındaki gibi “kimlik” alanı aktif hale gelecektir. Buradan, görevlerin öncelikli 

olarak tarafınıza bildirileceği “varsayılan” kimliğinizi seçebilirsiniz. Bunun yanında, “Yenileme Frekansı” ayarları da sol alt 

bölümden yapılabilmektedir. Bu ayar, programın tarafınıza gelen veya kimliklerinizde mevcut olan görevleri hangi zaman 

aralıklarında size bildirmesi gerektiğini seçmenizi sağlamaktadır.  

 

6) Bir diğer ayar ise “Tema” alanıdır. Bu ayardan program arayüzünün renk ve butonlarını değiştirebilirsiniz. “Bildirim 

Ayarları”nda bulunan birden fazla seçenek ile, tarafınıza gelen görevlerin hangi detaylarda (iptal, red, bilgilendirme veya 

tamamlama) gösterilmesi gerektiği seçilebilir. Tüm bu ayarlamalar yapıldıktan sonra tekrardan “Kaydet” denildiğinde 

program, arka planda aktif olarak çalışmaya başlayacak ve kendini gizleyecektir . 

 



7) Masaüstünün sağ alt tarafında bulunan “gizli simgeleri göster” alanından programın çalışmakta olduğu görülebilir.  

 

8) Bu bölümde ise program simgesine sağ tıklanarak detaylar görülebilir (Ayarlar, EBYS Ana Sayfası, Bildirim ve Görevler 

Ekranı, Yenile vb.). 

 

9) Daha önceden tamamlanmamış görevler de dahil olmak üzere, tarafınıza bir belge/bilgilendirme/görev geldiğinde, alttaki 

resimde görüldüğü gibi ekranın sağ alt köşesinde bir bildirim ekranı çıkacaktır. 

 

 

 

 

 

 



10) “Görev ve Bildirim Yöneticisini Çalıştır” denildiğinde ise karşımıza, kimliklere gelen belgeler/bilgilendirme mesajları vb. 

görülecektir. Buradan, işlem yapılmak istenen bildirimin üzerine çift tıklandığında (veya detayları göster denildiğinde), ilgili 

belgenin/bilgilendirmenin EBYS web sayfasındaki görüntüsü açılmaktadır. Gerekli işlemlere EBYS web sayfasından devam 

edilebilir. İstenilen görev seçilip, “Okundu Olarak İşaretle” veya “Ertele” denilerek listeden çıkarılması sağlanabilir. 

 

11) Kimliklerde bulunan tüm görevlerin tamamlanmasından sonra gelecek yeni bildirimler ise, alttaki ekran görüntüsündeki 

gibi tek tek gelecek ve detayları görüntülenebilecektir.  

 

12) Kurulum sorunları için http://www.alpemix.com/site/downloadwin.asp?durum=download adresinden uzak yardım 

programı indirildikten sonra 3227’den destek alabilirsiniz.  

http://www.alpemix.com/site/downloadwin.asp?durum=download

