
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere  IBM Connections çözümünden bahsetmek 

istiyorum. IBM Connections, her büyüklükteki kuruluşa 

işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sunan, işletmelere 

yönelik bir sosyal yazılımdır.  

Sosyal iş ağları, çalışanlar için tek bir görünüm yaratmanızı 

sağlıyor. Yazılımımız bir yandan kullanılan diğer uygulama-

larla bütünleşik çalışırken, bir yandan da ihtiyaç duyulan 

sosyal ağ araçlarını sunduğundan, çalışanlar uygulamadan 

çıkmadan hem çalışabiliyor hem de sosyalleşebiliyorlar.  

İş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve çözüm ortaklarınız da 

dahil olmak üzere, profesyonel ağınızdaki herkese 

ulaşmanızı sağlar. Ağlarınız, daha hızlı iş sonuçları elde et-

mek amacıyla işbirliğine dayalı çalışmanıza, fikirler 

geliştirmenize, iyileştirmenize ve bilgiler keşfetmenize 

yardımcı olan birer topluluk haline gelebilir.  

IBM’in Connections sosyal iş ağı yazılımı, içerisinde 

barındırdığı araçlar, çalışanların profil oluşturabilmelerini, 

bloglar yoluyla deneyimlerini paylaşabilmelerini, wiki say-

faları yoluyla bir konu hakkında ile detaylı bilgiler vere-

bilmelerini, paylaşımlarda bulunabilmelerini veya birbirleriyle 

iletişim kurmalarını sağlıyor.  

IBM Connections iOS, Android ve BlackBerry cihazlar da da-

hil hemen hemen bütün mobil cihazları destekliyor.  

Ayrıca IBM FileNet kurumsal içerik yönetimi ortamınızdaki 

içeriği doğrudan IBM Connections sosyal platformunuzdan 

yazabilir, yönetebilir ve güvenliğini sağlayabilirsiniz. 
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Geçmiş ve Gelecek 

Iron Man 3 

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi yeni sergisiyle Oryantalizmin 1001 yüzünü mercek altına 
alıyor. Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, 19. yüzyıl Oryantalizmine odaklanırken, 
“Oryantalizm” teriminin kaynağına inerek bilim dünyasından arkeolojiye, mimariden 
dünya sergilerine, fotoğraftan modaya uzanan pek çok konudaki etkilerine ışık tutuyor. 

Tony Stark, Milyarder bir iş adamı, kahraman ve bir mucittir.  
Bu sefer daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya kalıyor.  
Stark  zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını ko-
rumak içinsadece zeka ve cesarete değil, içgüdülerine de 
ihtiyacı var. Bu savaşta Stark'ın kafasındaki soru filmin en 
can alıcı yanı: "Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıya-
fet midir adamı adam yapan?" 

Doküman görüntüleme ürünleri alanında lider bağımsız test kuruluşu  Buyers Lab, Kodak 

i2000 ve i5000 Serilerini Yılın Tarayıcı Ödülü’ne  layık gördü. Kodak tarayıcı ailesinde yer alan 

Kodak i2000 ve i5000 serisi tarayıcılar bu ödülle doküman tarayıcı pazarındaki Kodak kalitesi-

ni de bir kez daha göstermiş oldu. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-

nızı en geç 09.05.2013 tarihine kadar  info@aksis.com.tr adresine 
bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i3400 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 

Daha verimli çalışabilmeyi 

ve deneyimlerin paylaşıl-

masını sağlayan, aynı 

zamanda yeni fikirlerin 

ortaya çıkmasını teti-

kleyen bir sosyal iş ağı 

yazılımı olan IBM Connec-

tions’u merak ediyorsanız 

bizi arayabilirsiniz. 

Görüşmek üzere, 

Nurcan GÖZÜM 

Satış Müdürü 


