
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere Aksis olarak katıldığımız IBM FastStart 
etkinliğinden kısaca bahsetmek istiyorum. IBM tarafından 
İspanya’nın başkenti Madrid’de  düzenlenen bu etkinliğe 52 
ülkeden 1300 kişinin üzerinde ECM profesyonelleri katıldı. 

Madrid, Avrupa Birliği’nin en büyük 3. Şehri (Londra ve 
Berlin’den sonra) ve New York gibi neredeyse hiç uyumayan 
bir şehir. Tapas, İspanya mutfağının lezzetli iştah açıcı 
başlangıçlarından sadece bir tanesi. Tabi bizler etkinliğin 
yoğun ama bir o kadar heyecanlı ve dinamik programından 
Madrid’i çok fazla gezme fırsatımız olmadı :) 

IBM tarafından her yıl iş ortaklarına yönelik düzenlenen bu 
etkinlikte amaç iş ortaklarını IBM ürün ve çözümleri, 

teknolojideki yeni gelişmeler ve IBM yol haritası hakkında 
bilgilendirmektir. Bir hafta süren bu etkinlikte IBM gerçekten 
çok güzel bir ajanda hazırlamıştı. Sabah 08:30’dan Akşam 8’e 
kadar süren yoğun bir bilgi bombardımanı altında dolu dolu 
geçen bir   5 gündü. Tüm konular titizlikle seçilerek 
hazırlanmış ve lablarla deskteklenmiş olduğundan hangisine 
yöneleceğimizi şaşırıyorduk. Konunun uzmanları ve ürünlerin 
yöneticileri ile beraber bulunduğunuzdan bilgiye direk 1.elden 
ulaşmak ve cevabınızı hemen orada alabilmek çok büyük haz 
veren bir duygu.  

5 gün boyunca özellikle vurgulanan slogan: Winning is 
contagious!  Catch it!  

Bizler de ürünlere mümkün olduğunca bulaşmaya ve bilgiyi ve 
başarıyı yakalamaya çalıştık. Etkinliğin sonunda geçmiş 
olduğumuz sınavlar ve almış olduğumuz 15’e yakın sertifika 
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Güney Koreli sanatçı Choe U-Ram'ın sanat, mühendislik ve 
felsefeyi harmanladığı hareketli heykelleri Perili Köşk'teki 
Borusan Contemporary'de sergileniyor. Anima sergisi sergisi 
14 Nisan 2013 tarihine kadar Borusan Contemporary’da 
görülebilir. 

1979 yılında 4 Kasım tarihinde Şah'ın devrildiği İran devriminin 
en yoğun günlerinde, militanlar başkent Tahran’daki Amerikan 
Büyük Elçilik binasına girip 52 Amerikalı’yı rehin alırlar. O 
hengamede kaçmayı başaran 6 Amerikan vatandaşı Kanada 
Elçiliği’ne sığınır ve hayatları halen tehlikededir. Her an 
yakalanma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. CIA 
uzmanı Tony Mendez bu Amerikan vatandaşlarını kurtarmak 
amacıyla bir film senaryosuna yakışır oldukça riskli bir plan 
hazırlar. 

Sektörünüzde nasıl farklılaşabileceğiniz ile ilgili önerilerimizi dinlemek için sizleri 12 Mart 
2013'te Swissotel'e bekliyoruz. 200'ü aşkın demo ve sunumun yer alacağı bu özel etkinlik için 
kaydınızı yaptırın, gelecek şekillenirken siz de yerinizi alın. 

Sizleri aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili demoları görmeniz için Aksis standına davet ediyoruz. 

 IBM Case Manager ile Tüm İçeriğinizi, Süreçlerinizi ve Kişileri 360 Derecelik Görünümle 

Ele Alın 

 IBM Datacap... Kurumsal veri yakalama ile maliyetleri azaltabilir ve karar alma 

süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz. 

Kayıt olmak için 0212 354 90 42 ‘u arayabilirsiniz. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak 
çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch 
kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 10.03.2013 tarihine kadar  
info@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i3200 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 

sanırım ne kadar 
y a k a l a d ı ğ ı m ı z 
gösteriyor.  İlerleyen 
gün l e rd e  s i z l e r l e 
yapacağımız karşılıklı 
g ö r ü ş m e l e r  v e 
ziyaretlerde edindiğimiz 
bilgileri ve çözümleri 
sizlerle paylaşmaktan 

büyük bir haz duyarız.  

Bunun için sadece bizi 
aramanız yeterli.  

 

Sevgi ve saygılarımla, 

Muhammed Ali HANÇER 
İş Geliştirme Müdürü 


