
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere Aksis olarak IBM Datacap Taskmaster Capture 
ürününden ve edindiğim proje deneyimlerinden bahsedece-
ğim.  

2013 yılında müşterilerimizin ECM ortamındaki milyonlarca 

evrakını Datacap ile, işleme deneyimine sahip olduk. Hazır 
gelen fonksiyonlar ile evrakları sınıflandırarak, evrak görün-
tülerinden bilgiler çıkarttık. Sadece görüntü halindeki 
dokümanlar, değerli içerikler haline geldi. Bütün bu 
işlemleri kısa zamanda, az iş gücü ile tamamlayarak, müşte-
rilerimizden olumlu sonuçlar aldık. 

Yazılım Geliştirici olarak; Datacap ürününü diğer ürünlerden 
ayıran en önemli özellik, açık ve özelleştirilebilir olmasıdır. 

Ürünün sağladığı SDK ile hızlı bir şekilde kendi fonksiyonları-
nızı geliştirebiliyorsunuz. Datacap ile, doğan bazı özel ihti-
yaçlar nedeni ile özel fonksiyonlar geliştirerek, sınırları zorla-
yabilmek mümkün. Harici bir OCR Engine, çeşitli 3. parti 
bileşenler ve ERP sistemler ile entegre olmanın mümkün 
olduğunu gördüm. Alınan sonuçlar ve geri bildirimlerle Data-
cap uygulamalarınızı sürekli iyileştirmek mümkün. 
 
ECM ortamında tutulan görüntülerin içeriklerinden faydalan-
mak pek mümkün değildir ve sınırlı sayıda indeks bilgileri 
bulunur.  

Datacap' in sağladığı fonksiyonlarla, tüm bu görüntülerden 
içerik almak mümkün olacağından, özel aramalar ve istatis-
tikler alınabilmekte.  
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Beş Asır Sonra Piri Reis 

Büyükler 2 

Ünlü Türk denizcisi Piri Reis’in çizdiği haritalardan ilham alınarak 
seramik üzerine işlenerek resmedilen “Beş Asır Sonra Piri Reis Ter-
sane-i Amire’de” sergisi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor. Piri 
Reis haritalarının seramik üzerine uygulandığı çalışmaların bulundu-
ğu sergi çini sanatının yanında tarihi bilgileri de içeriyor. Sergi, ke-
şifler çağından kalan en ilginç ve gizemli haritalardan birisi olan Piri 
Reis haritasından izleri yeni yorumlarla günümüze taşıyor.  

Aynı mahallede büyüyen ve yıllar sonra bir araya gelen bir grup 
arkadaşın eve geri dönme vaktidir. Eve geri döndüklerinde onları 
bekleyen komik maceralarla birlikte bu sefer çocuklarından öğre-
necekleri dersler vardır....  

Birçok şirket, geniş bilgi varlıklarından tam olarak yararlanmaya çalışmaktadır. Etkili, zama-
nında iş kararları almak için şirketlerin bilgi çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve çözüm or-
taklarına ilişkin doğru bilgilere erişmeleri gerekir. Yapılandırılmamış bilgilerin denetimini ele 
geçirdiğinizde, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve beklediğiniz sonuçları elde etmenize 
yardımcı olacak daha iyi kararlar alırsınız. Güvenli ve ölçeklenebilir kurumsal arama çözümle-
rini kullanarak, verimliliği artırma yoluyla maliyetleri azaltabilirsiniz.  

IBM Content Analytics with Enterprise Search, yapısal olmayan verilerinizden ayrıntılı bilgilere 
erişmenizi ve öngörü elde etmenizi sağlayan gelişmiş bir arama ve analitik platformudur. Bu 
yazılım, sorunları ortaya çıkarmanıza, içerik odaklı süreç verimsizliklerini düzeltmenize, müş-
teri hizmetlerini ve kurumsal sorumluluğu geliştirmenize, işletime ilişkin maliyetleri ve riskleri 
azaltmanıza ve yeni gelir fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olacak bilgilerinize ilişkin zengin 
metin analizi sağlar. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-
nızı en geç 10.09.2013 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 

Peki milyonlarca evrak, 
sayfa ve içerikten bahse-
diyoruz. Bütün bu işlemle-
ri kim yapacak? Bu nokta-
da Datacap, Capture anla-
mında uçtan uca bir çö-
züm olduğundan, çeşitli 
araçlar devreye girerek 
minimum iş gücünü sağla-

yabilmekte... 

IBM Datacap çözümünün 
kurumunuza sağlayacağı 
artıları daha yakından gör-
m e k  i s t i y o r s a n ı z       
bizi arayabilirsiniz. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Selim Arlı 

Kıdemli Yazılım Geliştirme 
Uzmanı 


