
Değerli e-Okurlarımız, 
 

2013 yılının ilk yedi gününü geçtik bile...  
 

Geçtiğimiz yıl içinde, ekonomik olarak tüm dünyada olumsuz 
haberler duyulmasına rağmen, Aksis olarak birçok başarılı pro-
jeye imza atarak 2012 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. 
2012 yılı içinde özellikle Kodak Doküman Tarayıcı, IBM FileNet 
P8, Atalasoft ve lokal çözümlerimizle müşterilerimizi tanıştırıp iş 
hayatlarını kolaylaştırdık. 
 

Temsilciliğini yapmakta olduğumuz ürünler ve çözümlerimiz ile 
birlikte 2013'de daha da güçlenerek sizlerle birlikte yeni pro-
jelere imza atacağımıza inanıyoruz 
 

Aksis ailesi adına 2013 yılının size ve sevdiklerinize mutlu-
luk,sağlık, başarı ve bol şans getirmesini dileriz. 
 

Sevgi ve saygılarımla, 
 

Burak MÜJDECİ 

Genel Müdür 

Ocak 2013 / 159 

IBM Datacap Taskmaster Capture 
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1952 - 2012 Sualtına Işık Tutanlar Sergisi 

Yakın Tehdit 

Altmış yıllık bir hikayenin anlatıldığı “1952-2012: Sualtına Işık Tutanlar” sergisi, sualtının 
gizemli dünyasında ilk kez denklanşöre basan, Rasim Divanlı, Mustafa Kapkın, Yalçın 
Haraçoğlu, Zareh Magar, Baskın Sokulluoğlu, Tosun Sezen gibi sanatçılardan, ülkemizin 
ödüllü ve önemli sualtı fotoğraf sanatçılarına kadar oldukça 
uzun bir dönemi kapsıyor.  

Değerli sanatçıların kendilerinde iz bırakan en önemli 
karelerinin yer aldığı bu proje, ülkemizin sualtı 
fotoğrafçılığı tarihinden yola çıkarak, 1950’lerden 
günümüze kadar Türkiye ve dünya denizlerindeki sualtı 
yaşamını gözler önüne seriyor. Sergi 28 Şubat 2013 
tarihine kadar Rezan  Has Müzesi’nde görülülebilir.  

Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle 
Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş 
adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı 
(Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam 
tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli 
kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller 
ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin 
salonundadır... Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel 
Schumacher'ın üstlendiği filmde, senaryo Karl Gajdusek'e emanet. 
Başrolleri ise Oscar'lı iki yıldız Nicolas Cage ve Nicole Kidman 
paylaşıyor. 

Kurumsal veri yakalama, maliyetleri azaltabilir ve karar alma sürecini 
iyileştirebilir 

IBM Datacap Taskmaster Capture, kurumsal içerik yönetimi (ECM) sisteminde ve diğer 
sistemlerde kullanılmak üzere belge görüntülerinden bilgi çıkarır. Bu yazılım, kuruluşunuza 
giren tüm belge formlarını sorunsuz bir şekilde birleştiren evrensel bir yakalama portalı 
görevi görür. Artık iş gücü ve kağıt maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir ve daha iyi ve daha 
hızlı kararlar için anlamlı bilgiler sunabilirsiniz.  

Datacap Taskmaster Capture, aşağıdakileri sunduğundan önde gelen bir kurumsal yakalama 
platformu olarak değerlendirilir:  

 Uyarlanabilir, genişletilebilir, kurallara dayalı yakalama - personelinizin gelişmiş 

belge işleme gerçekleştirmesi için minimum deneyim ve eğitime gereksinim duyar.  

 Sınıfının en iyisi yakalama - tümü kurallar kullanılarak yapılandırılabilen birden çok 

tanıma motoru için destek elde edersiniz.  

 Denetim ve ölçüm - sistem yöneticileri, sistemlerin, istasyonların ve operatörlerin en 

yüksek verimle çalışmasını sağlamaya yardımcı olacak araçları ve yönetim 
raporlamasını elde eder.  

 Tarayıcı kullanarak tarama ve doğrulama - bir tarayıcı kullanarak İnternet 

üzerinden uzaktan tarama ve doğrulama için bütünleştirilmiş bir çözüm elde edersiniz.  

 Yapılandırılmamış belge yakalama - yazılım, yapılandırılmamış belgelerdeki 

verilerin bulunmasına ilişkin kapsamlı bir strateji içerir.  

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak 
çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch 
kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 14.01.2013 tarihine kadar  
info@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i5200V tarayıcının  
en önemli özelliği nedir? 

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 


