
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere “Fatura İşleme” çözümleri hakkında 
bilgi vermek istedik. Sizlerin de bildiği gibi tedar-
ikçilerden gelen faturaların bilgilerinin ERP ve/veya 
Muhsabe sistemlerine girişi manuel yapılmaktadır. 
Bu sayede hem işgücü hemde manuel işlemlerin 
çokluğundan dolayı hatalar oluşabilmekte ve 
faturalar digital olarak sisteme kaydedilmediği için 
kontrol veya denetlemelerde fiziki evrağa ulaşıl-
ması gerekmektedir. 

Gelişen teknolojilerle beraber görüntü işleme 
(image processing) teknolojileri ve bu teknolojileri 
kullanan yazılımlarda gelişmektedir. Bu sayede 
geliştirmiş olduğumuz Fatura işleme çözümü ile 
taranan faturalar işlenerek üzerindeki veriler OCR/
ICR gibi teknolojilerle imaj üzerindeki veriler 
sayısallaştırılmaktadır(Digitilize). Sayısallaştırılan 

bu veriler kurumun ERP veya CRM sistemleri ile 
entegre edilerek gerek tedarikçi sorgulaması ger-
ekse daha önceden kaydedilen sipariş bilgileri ile 
eşleştirilerek mutabakat sağlanmaktadır.  

Veriler sistem tarafından sayısallaştırıldığı için veri 
operatörleri tarafından sadece kontrol edilmekte 
sonrasında istenilen ortama verilerin ve taranan 
görüntülerin aktarılması sağlanmaktadır. 

Şubat 2013 / 160 

IBM Content Collector for SAP 
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Çöl ve Deniz Arasında Sergisi 

Abraham Lincoln 

Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisi işbirliğiyle gerçekleşen ve Ak-
deniz kıyısındaki Arap ülkelerinden sanatçıların modern ve çağdaş 
yapıtlarını buluşturan Çöl ve Deniz Arasında, Ürdün Güzel Sanatlar 
Galerisi’nden Bir Seçki sergisi 21 Nisan 2013 tarihine kadar Pera 
Müzesi’nde görülebilir. 

Savaş tüm ulusu ikiye ayırmıştır ve sert değişim rüzgarları 
esmektedir. Lincoln savaşı sona erdirmek, ülkeyi birleştirmek ve 
köleliğe son vermek için bir hareket planı tasarlar. Medeni 
cesareti ve başarmaya dair şiddetli azmi sayesinde, bu kritik 
zamanlardaki seçimleriyle gelecek nesillerin kaderini 
değiştirecektir. 

Akıllı bir arşivleme  çözümü ile SAP özelliklerinden daha çok faydalanın... 

IBM Content Collector for SAP Applications, SAP verileri ve ilgili içerik için esnek bir 
arşivleme, içerik yönetimi ve yönetişim çözümü sunar. Yazılım, IBM'in değer tabanlı 
arşivleme tekniklerinin, kapsamlı bir SAP kullanım örnekleri seti içinde ve kurumsal 
içerik yönetimi (ECM) havuzları gibi fiziksel arşiv depolarında da kullanılması sağlar. 
Toplam sahip olma maliyetini düşürmek amacıyla bağımsız SAP uygulamalarının 
maliyetlerini önlemenize, ilkeleri uygulamanıza ve riski denetlemenize yardımcı olur.  

Depolama ve altyapı harcamalarını azaltmak ve SAP kullanıcı verimliliğini iyileştirmek 
amacıyla SAP verileri ve belgeleri için akıllı arşivleme olanağı sunar. İstisnai durumları 
yönetmek ve SAP süreçlerinin tüm şirket içinde yaygınlaşmasını sağlamak için IBM iş 
süreçleri yönetiminden ve gelişmiş vaka yönetimi özelliklerinden yararlanın. İş 
içeriğinden değer sağlamanıza ve yeni istihbarat elde etmenize yardımcı olmak üzere 
tasarlanmış IBM Smart Archive stratejisini destekler. 

Content Collector for SAP Applications, SAP süreçlerinin verimliliğini yükselterek 
sermaye harcamalarını ve işletme maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.  

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak 
çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch 
kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 14.02.2013 tarihine kadar  
info@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i2900 tarayıcının  
günlük tarama kapasitesi 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 

Böyle bir çözümün kuruma 
sağlayacağı avantajlar; 

Daha az iş gücü,  

Yönetilebilir ve daha hızlı fatura 

giriş süreci, 

Kontrol edilmiş ve hata payı 

minimuma indirilmiş veri 

ERP ve/veya CRM sistemleri ile 

doğrudan entegre edilebilirlik 

Fatura işleme çözümümüz 
hakkında daha detaylı bilgi almak 
isterseniz bizi arayabilirsiniz. 

Sevgi ve saygılarımla, 

Muhammed Ali HANÇER 
İş Geliştirme Müdürü 


