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ISY30900

Dağıtım listesi seçimi yapıldıktan sonra son onay makamının değiştirilememesi sağlandı.

ISY31419

Pasiflenen kullanıcının havale/dağıtım grup listesinde listelenmemesi sağlandı.

ISY31900

Vatandaş tanım sayfasında T.C. kimlik no alanının varsayılan olarak dolu gelmesi sağlandı.

ISY31670

Belge tipine göre ilgi zorunluluğunun belirlenebilmesi sağlanmıştır.

ISY30459

Aynı kişinin birden fazla imza bloğuna eklenebilmesi sağlandı.

ISY31509

KEP iletilerinin konu kısmının değiştirilebilir olması sağlandı.
Birim arşivleme/silme işleminde birime bağlı aktif kullanıcı olması durumunda uyarı mesajı

ISY31721

verilmesi sağlandı.

ISY31893
ISY30989

Kullanıcı Grup-Kullanıcı Liste Sayfasında Kullanıcı Unvanı ile arama yapılabilmesi sağlandı.
Özel Havale grupları için açılır listenin alfabetik sıraya göre listelenmesi sağlandı.

ISY31167

Bilgilendirme maillerinde sıralama sırasında oluşan hatalar giderildi.
İade edilen yazıların bilgilendirme maillerinde gönderen kurum personeli ifadesinin iade eden

ISY30230

kurum personeli olarak değiştirilmesi sağlandı.
Kurum kimlik kodunun ve SDP kodunun belgenin ön izlemesinde ayrı ayrı görüntülenmesi

ISY32715

sağlandı.
İmza bekleyen işler için gelen bilgilendirme maillerinde belge henüz onaylanmamış olsa da son

ISY31894

onay makamı kısmının dolu gelmesi ve iade edilen belgeler için gelen bilgilendirme maillerinde
akışta bir önceki kişinin yazılması sağlandı.

ISY28526

EBYS’ye düşen KEP iletilerinin ID’lerinin log raporlarında görüntülenmesi sağlandı
Belgeye eklenecek notun, konu veya açıklama alanının boş olması halinde ‘Konu veya Açıklama

ISY30703

Giriniz’ uyarısının gösterilmesi sağlandı.

ISY32830

Kullanıcı kartında bulunan GSM numarasının dipnot alanında gösterilmesi sağlandı.
‘Bekleyen işler butonlu göster’ görünümünde iade genelge butonlu görünümünde oluşan hatalar

ISY32996

giderildi.

ISY30417

İlgi tutulmayan gelen belgelerin listelendiği sayfa eklenmiştir.

ISY32160

Metin ön izleme sayfasının java scriptte oluşan hatalar giderilmiştir.

ISY32395

OCR işlemleri sırasında pdf de oluşan bulanıklık giderildi.
Giden dış yazılarda postalama seçimi faks olduğunda otomatik olarak faks numarasının atanması

ISY32138

sağlandı.
Askıda kalan e-imzaların akış yönetimi sayfası aracılığıyla takip edilebilmesi ve iade

ISY32063

edilebilmesi sağlandı.

ISY32974

Yardım videosu görüntülenirken oluşan hatalar giderildi.

ISY30323

Alt klasör görme yetkisinde oluşan hatalar giderildi.

ISY32828

OCR’lanacak dosyaların sıralamasının belirlenebilmesi sağlandı.
Penetrasyon Testi Sonucunda Düzeltilen Zaafiyetler

Dosyalama sisteminde tespit edilen anahtara ek olarak sistem yöneticisi tarafından EBYS uygulaması
içerisinden belirlenen şifre (anahtar) ile şifreleme sağlandı.
Dış kaynaklarla paylaşılan servisleri de kurum içi çalışması sebebiyle şifrelerin açık olarak bırakılmış olup
mevcut tespit edilen açık şifrelerin güncelleme sonrasında şifrelenmesi sağlandı.
Sadece kurum içerisinde kullanılan Object Storage için geliştiren query bilgilerinin koddan çıkartılması
sağlandı.
Kurum içerisinde çalışan XML servislerinin güvenli şekilde (şifreli) çalışması sağlanmıştır.
XLM servislerinin kurum içerisinden çalışması sebebiyle göz ardı edilen bu yapıda parametre eklenerek açık
giderilmiştir.

