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Değerli e-Okurlarımız, 

2016 yılının ilk günlerini geçirdik bile...  

2015 yılı içinde, ülkemiz içinde yaşanan olumsuz haberler duyulmasına rağmen, 

Aksis olarak ilklere sahip olan projeler yaparak önümüzdeki yıllara umutlu bir 

şekilde tamamladık. 2015 yılı içinde özellikle Akıllı Doküman İşleme ve kendi 

geliştirdiğimiz özel çözümlerimizle müşterilerimizi tanıştırıp iş hayatlarını 

kolaylaştırdık. 

2015 yılı içinde yaptığımız sözleşme ile Finans Teknopark dünyasına ilk adımızı 

attık. Bu kapsamda, çok daha fazla ARGE ve yatırım yaparak yeni teknolojileri 

kendi özkaynaklarımızla sizler için oluşturacağız. 

Aksis olarak geliştireceğimiz yeni ürünler ve çözümlerimiz ile birlikte 2016 

yılında daha da güçlenerek sizlerle birlikte yeni projelere imza atacağımıza 

inanıyoruz. 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

Burak MÜJDECİ 

Genel Müdür 

 

Üyelik ;  

Aksis E-Bülten'e üyelikten ayrılmak için aşağıdaki adrese NO başlıklı e-mail gönderin; 

info@aksis.com.tr  

Görüşleriniz ; 

Aksis e-Bülten ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yazın:  

info@aksis.com.tr  

                      www.aksis.com.tr 

 e-BÜLTEN                                  

İstanbul ve kentteki sanatçı topluluklarına odaklanarak hareketlilik ve sürgün 
dönemlerinde sanat üretimini araştıran fanzin ve sergi projesi Şam’da Kayısı, 25 
Aralık’tan itibaren SALT Galata’da.  

Tarihler: 25 Aralık 2015 Cuma ~ 21 Şubat 2016 Pazar 

Adres: Bankalar Cad. No: 11, Karaköy Beyoğlu İstanbul 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 
kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.01.2016 tarihine kadar info@aksis.com.tr 
adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Aksis çözüm ailesi içinde bulunan Kurumsal İçerik Yönetimi yazılımının adı nedir? 

 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? 

DİRİLİŞ 

İskoç kökenli bir avcı olan Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) 
bugün Dakota adıyla bilinen bölgede gerçekleştirilen bir keşif 
gezisinde bir ayının saldırısına uğrayarak ölümcül bir şekilde 
yaralanır. Hayatta kalma umudu çok zayıf olan Glass, 
arkadaşları tarafından vahşi doğada ölüme terkedilir, oğlu da 
öldürülür. Müthiş bir dayanma gücüyle hayatta kalmayı 
başaran Glass, oğlunu öldüren John Fitzgerald'dan (Tom 
Hardy) intikamını alabilmek için tüm Amerika'yı baştan başa 
dolaşmaya hazırdır.  

Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin 

anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarınıza ait süreçlerinizi 

standart haline getirir. Yazışmalar için harcanan kaynakların ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma 

indirilmesi de amaçlanmıştır. Fiziksel ortamdaki yaşanan sorunların ( belgelerin kaybolması, ulaşım süreleri ile 

ilgili sorunlar, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar ) önlenmesi 

veya en aza indirilmesi de sistemin önemli avantajlarındandır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin başlıca avantajları; 

 İçeriden veya dışarıdan, zamanlı, doğru ve tam bilgi/belgeyi mümkün olan en düşük maliyetle sağlamak, 

gerekli yerlere dengeli ve adil biçimde dağıtmak-iletmek ve kurumsal faaliyetlerin etkin bir biçimde 

işlemesine katkıda bulunmak, 

 Belgelerin üretim, kayıt, erişim ve muhafaza işlemlerini belli bir plan dâhilinde yürüterek, kayıtlı bilgilerin 

olabildiğince etkili bir biçimde işleme konması sağlamak, 

 Belge üretimi, dosyalaması, dağıtımı ve saklanması işlemlerini belli bir plan içerisinde sürdürerek, 

kurumlarda belgesel işlemlerin maliyetini ve dolayısıyla işletme maliyetini azaltmak, 

 Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında belgesel işlemlerin daha düzenli, ekonomik ve etkili bir biçimde 

sürdürülmesini sağlayarak, müşterilerin ya da vatandaşların daha nitelikli hizmet almasını sağlamaktır. 

 Dokümanların geleneksel yöntemlerle muhafaza edilmesi, işlemlerin yavaş yürümesine, dosyalama 

sürecinde hata yapılmasına ve dolayısıyla erişim sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. 

Geliştirilecek sistem ile dokümanlara daha kısa sürede erişim sağlanacak, uyarı sistemi aracılığıyla hata 

riskini azaltılacak, iş gücü performansını arttırılacak ve dolayısıyla kurumsal verimliliğe katkı sağlanmış 

olacaktır. 

 Fiziksel depolamanın elektronik depolamaya oranla güvenlik riski daha yüksektir. Yangın, su taşkını, nem, 

ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi kalıcı ya da geçici risk faktörlerine karşı geniş geleneksel depolama 

alanlarını koruma, elektronik depolamaya oranla daha güçtür. Bu nedenle geliştirilecek sistem geleneksel 

doküman sistemlerine göre daha güvenli bir ortam sağlayacaktır.  

ÖDÜLLÜ SORU 

SALT :  ŞAM’ DA KAYISI 


