
Değerli e-Okurlarımız, 

Değişen ve sürekli gelişen IT dünyasında, özellikle son 
zamanlarda önem kazanan birlikte çalışabilirlik ve sosyal iş 
yapma modelinin olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede 
şirketlerin olmazsa olmaz altyapılarından olan İçerik 
Yönetimi ve Süreç yönetimi yazılımlarının bu modele geçiş 
yapması ve desteklemesi de gittikçe hayati önem 
kazanacaktır. Geçtiğimiz ayın ortasında IBM FileNet ailesinin 
çekirdek ürünü veya modülü diyebileceğimiz iki ana 

sisteminin; içerik yönetimi ve süreç yönetiminin yeni 
versiyonlarının (5.2) duyurusunu yaptı.  

İncelediğimizde en öne çıkan özellikler yukarıda 
bahsettiğimiz olgunun bu ürünlere yansıması idi. Bu 
yansımanın sonucu olarak sistemin çekirdeği olan süreç 
yönetim aracının isminin değiştirilmiş olması. Artık süreç 
yönetiminde “IBM Case Foundation” ismini çok sık duyuyor 
olacağız.  

İçerik yönetiminde gelen yeni özellikler şu şekilde; 

Dokümanlara yorum ekleyebilme, Tagging, Tavsiye 
edebilme(Recommend) gibi paylaşmayı ve içeriği aktif 
kullanmayı sağlayan sosyal yetenekler. 

IBM Connections ile entegrasyon; bu sayede facebook gibi 
aktivitelerin akışı, belirli bir kullanıcıyı takip edebilme. 

Teknik mimari gözüyle bakacak olursak; tek bir JEE 
platformu üzerinden tüm ECM servislerinin yönetilebilmesi. 

Storage alanlarının verimli kullanımına yönelik içeriklerin 
sıkıştırılması, izlenebilir politikalara bağlı olarak taşınabilirlik 
(bulk movement of content). 
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Geçmiş ve Gelecek 

Crood’lar 

"Geçmiş ve Gelecek" adlı yeni koleksiyon sergisi ile İstan-
bul Modern, kronolojik bir akışla Türkiye’de üretilen mod-
ern ve çağdaş sanatın ilk günden bugüne geçirdiği dö-
nüşüme referans verirken, geleceğin yaratıcı ifade alan-
larının faydalanabileceği birikime de işaret ediyor. 

Yaşadıkları mağara bir deprem sonrasında yerle bir olduktan 
sonra, Crood'lar yuvaları olan bu kanyondan taşınmak 
zorunda kalırlar ve ailenin babası Grug'un önderliğinde bir 
yolculuğa çıkarlar. Barınabilecekleri yeni bir yer bulmanın 
ümidiyle ilerleyen Crood'lar bu yolculuk esnasında sıra dışı 

maceralarla örülü ve daha önce bilinmedikleri esrarengiz bir 
dünyayla karşılaşırlar. Bu yeni dünyada doğa bambaşkadır. 
Üstelik bir de karşılarına Guy isimli ilginç bir genç çıkar. 
ediyor.  

Kodak tarayıcılarınızı uzaktan yöneterek daha fazla bilgi sahibi olun ve daha fazlasını yapın. 
Ağınızda bulunan tarayıcıların performansına ilişkin önemli bilgiler sunan etkili bir çözüm. 
Kodak Asset Management Software Server Module, çok sayıda faydalı ve ayrıcalıklı avantaj 
sunar; 

Sadece veri toplamakla kalmayın; değerli bilgiler de edinin! 
Eğilimleri tanımlayın, süreçleri optimize edin ve operasyonel iyileştirmeleri uygulayın 
Kolay, tanıdık ama kapsamlı kullanıcı arayüzü 

Daha sık bilgi güncellemeleri 
Web erişim özellikli ince istemci panosu 
Yapılandırılabilir ayrıcalıklar ve çoklu giriş imkanı 
Başka uygulamalarda kullanımdayken bile tarayıcı bilgilerini alabilir 
Durum ve sarf malzemesi uyarıları için esnek eşiklerin yanı sıra hem son kullanıcılara hem de 
yöneticilere yönelik bildirimler arayabilirsiniz. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. 
Cevaplarınızı en geç 12.04.2013 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 

Süreç yönetiminde öne 
çıkan yeni özellikler ise; 

İçerik yönetimi ile 
birleştirilmiş bir kurulum 
ve tek merkezi bir yöne-

tim aracı ile toplam sahip 
olma maliyetini azaltması. 

İçerik yönetimi ile aynı 
JVM (Java Virtual Ma-
chine) de bütünleşik 
olarak çalışabilirlik. 

Daha iyi Analiz edebilme 
ve izleyebilmek için Case 
Monitor ve Case Analyzer 
modülleri i le ente-
grasyonda yeni özellikler 

Görüşmek üzere, 

Muhammed Ali HANÇER 
İş Geliştirme Müdürü 


