
Değerli e-Okurlarımız, 

Sosyal medya'nın günden güne hayatımızı ne kadar sardığını 
ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini hepimiz yaşayark 
görmekteyiz. Öyle ki ilk başlarda ozellikle kendi kuşağım 
olan X'ler yani 1965-1979 arası doğanlar sosyal medyayı 
"fazla sanal", "duygudan uzak", "boş" ve "insanlarin mahre-
miyetini bozan" bir mecra olarak algılarken şimdi topluluk-
ları nasıl bir araya getirdigini, nasıl kısıtlama olmaksızın pay-
laşımların yapilabildigi bir zemin oldugunu izlemekteyiz. 
Dogru kullanildigi takdirde son derece faydalı, ancak bura-
daki ozgurlugun de carpitildigi olabiliyor maalesef. Akışa 
giren bilgiler herhangi bir şekilde kontrolden geçmediği ve 
denetlenmediği için tamamen kişilerin inisiyatifi doğrultu-
sunda oluşan "çöp" bilgilerle de karşılaşabiliyoruz zaman 
zaman. Bunları filtrelemek bizlerin zekasına kalmış. 
1970'lerin ardından, 1980 kuşağının dünyaya ve olup biten-
lere kayıtsız ve biraz da duyarsız oduklarını düşünürdüm. 
Ancak son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra bakış 
açım tamamen değişti. Hem Y ("Why" yani "neden?"den 
gelme) kuşağının dünyaya aslında ne kadar serinkanlı bir 
duygusallıkla baktığını hem de bunu ne kadar mizah dolu bir 
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IBM Blueworks ile Süreçler Artık Daha Kolay 

Ege’den Karadeniz’e 

Ortaçağ Limanları 

Babadan Oğula 

Rahmi M. Koç Müzesi,  İstanbul Üniversitesi ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı orta-
klığında yürütülen Olkas Projesi etkinlikleri arasında yer alan “Ege’den Karadeniz’e 
Ortaçağ Limanları”  adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. “Ege’den Karadeniz’e 
Ortaçağ Limanları” Sergisi 6 Ekim 2013 tarihine kadar Rahmi Koç Müzesi’nde görüle-
bilecek. 

Luke (Ryan Gosling), kasaba kasaba gezerek gösterilere çı-
kan profesyonel bir motosikletçidir. New York’un kuzeyindeki 
Schenectady kasabasından geçerken eski sevgilisi Romi-
na’nın (Eva Mendes) yeni doğan bebeğinin kendisinden oldu-
ğunu öğrenir. Oğluna bakabilmek için banka soygunculuğuna 
bulaşan Luke’un yolu çaylak polis memuru Avery (Bradley 
Cooper) ile kesiştiğinde şiddetli bir çatışma her ikisinin de 
yaşamını değiştirir.  

IBM Blueworks Live firmanız için iş süreçlerini keşfetmenize, tasarlamanıza, otomatik-
leştirmenize ve yönetmenize izin veren bulut bazlı iş süreci yönetme aracıdır. Bir tarayıcı 
vasıtasıyla her yerden erişilebilir ve kullanımı kolaydır.   

Daha detaylı bilgi için tıklayın. 

https://www.blueworkslive.com/#!gettingStarted:overview 

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

nızı en geç 14.05.2013 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 

şekilde dışarıya yansıta-
bildiğini görmüş oldum. 
Bunu görmemizi sağlayan 
Twitter ve  
Facebook'a teşekkür-
ler!... 
 
Görüşmek üzere, 

Eda YILDIZ 
Mali ve İdari İşler  
Koordinatörü 

Vaka sonuçlarını bilgi, süreç ve kişilerle iyileştirin 

IBM Case Manager, size vaka yönetimi için esnek bir çerçeve, birbirine bağlı bir yakla-

şım ve bütünleştirilmiş araçlar sunar. Bu çözüm, mevzuata uygunluk gereksinimlerini 

karşılarken çıktıları da iyileştirmek üzere vakanın 360 derecelik bir görünümünü sağla-

mak için içeriği, süreçleri ve kişileri birleştirir.  

Artık, vaka çalışanlarıyla bilgi çalışanları, iş açısından kritik öneme sahip bilgilerden çok 

daha fazla değer ve daha iyi iş öngörüsü elde edebilecek ve vakalara ilişkin daha doğru 

ve hızla karar alabileceklerdir. 

Case Manager, karmaşık bir süreç olan karar yönetimini kolaylaştırmak üzere bütünleş-

tirilmiş bir iş kuralları yönetimi yaklaşımı kullanır. 

Case Manager, vakaları daha iyi sonuçlar elde ederek ve daha verimli bir şekilde sonuç-

landırabilmenize yardımcı olmak üzere gelişmiş bir vaka yönetimi yaklaşımı sunar. 


