
Değerli e-Okurlarımız, 

“Sosyal Medya ile  İş Dünyası’nın etkileşim modeli” 

Bilişim sektörünün iş dünyasının iş gereksinimlerine özel 
çözüm üretme gayreti uzun yıllardır  devam ediyor ve aynı 
paralelle “iş modeli”-“teknolojik altyapı” etkileşimi biribirini 

değiştirmeye devam ediyor.  

Oysaki günümüzde, hayatımıza giren ve dilimize pelesenk 
olmuş ERP (kurumsal kaynak planlama, CRM-müşteri ilişki-
leri yönetimi-BI iş zekası,Kurumsal içerik yönetimi...vb) kav-
ramlar ve bu kavramların altyapısını oluşturan teknolojik 
temeller de değişmeye başladı. Bilişim dünyasının yazılım 
devleri sosyal medya gibi dış teknolojik gelişmelerin etkisi 
ile yatırımlarını ve yol haritalarını bu yönde değştirmeye 

başladı. 

İş dünyası ise, bu sosyalleşme yolculuğunda sosyal iş ağları-
nı daha etkin kullanarak rekabette bir adım öne geçme gay-
reti sergiliyor. İş süreçleri ile doğru sosyal araçlar entegre 
edildiğinde, bilgiye erişim hızı, rakip analizi, müşteri geri 
bildirimleri gibi konulardaki yetkinlik artışı kurumların reka-
bet avantajı sağlamasına olanak tanıyor.  

Bu trendlerin ışığında, yakın dönemde adını sıklıkla duyaca-
ğımız Social Business IBM’in öncü olarak üzerinde çalıştığı 
ve çözümler geliştirdiği bir iş modeli. Bu konsept altında,  
facebook, youtube,twitter gibi bireysel kullanım maksatlı 
yaratılmış ancak günümüzde devasa ve vazgeçilmez  iletişim 
araçlarına dönüşmüş olan kaynakların iş dünyası iletişim 
araçları ile entegre olması halinde sunacağı katma değer 
vurgulanıyor. 

Yeni yetişen nesil, teknik olarak birbiri ile iletişim kuruyor, 
dosya,fotoğraf gönderiyor, tüm iletilerini geçmişe yönelik 
raporlayabiliyor, ilgi alanlarına göre özel sanal odalar kurabi-
liyor. Kısacası günümüz beyaz yakalıların iş hayatında fonk-
siyonel olarak yaptıkları pek iletişim boyutunu yaşıyorlar, 
ancak farklı teknolojik araçlar ile gerçekleşiyor. 
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Çılgın Hırsız 

Anish Kapoor İstanbul'da 

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank’ın işbirliğinde, 
önde gelen uluslararası sanatçı Anish Kapoor’un 
Türkiye’deki ilk kapsamlı sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Akbank’ın 65. Yılı kapsamında sponsor 
olduğu sergide, Anish Kapoor’un eserleri 10 Eylül 
2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında SSM’de 
ziyaret edilebilecek. 

2010 yılında yayınlandıktan sonra 7'den 70'e tüm sinemasever-
leri sinema salonlarına çeken animasyon Çılgın Hırsız'ın devamı 
olan film yine bol kahkaha vaat ediyor. Yönetmen koltuğunda 
Pierre Coffin ve Chris Renaud'un oturduğu yapımın orijinal ses-
lendirme kadrosunda ise Al Pacino Jason Segel ve Steve Carell 
isimleri hemen göze çarpıyor... 

Günümüzün iş liderleri gerek müşterilerine, gerek tedarikçilerine ve gerekse çalışanlarına 
yaklaşımlarında farklı bakış açıları ve yöntemlerle yepyeni deneyimler geliştiriyor. Mobilite, 
Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Güvenlik konularındaki büyük teknolojik gelişmeler, iş dünyasının 
yaşadığı değişimin başarıya ulaşmasında anahtar rol oynuyor. Sektörün liderleri ile gerçekleş-
tireceğimiz bu büyük buluşma için şimdiden yerinizi almak için kayıt  olunuz. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-
nızı en geç 10.10.2013 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 

IBM Social Business orga-
nizasyonlarda doğru in-
s a n l a r ı n  d o ğ r u 
network’lerde birlikte çalı-
şabilmesini, çalışan verim-
liliğinin arttırılmasını, or-
ganizasyondaki iş prob-
lemlerinin ya da vaka’ların 
ortak akıl ile hızlı ve etkin 

yönetilebilmesini sağlıyor. 
Bu yönüyle yeni jeneras-
yon yaşam tarzına adapte 
olmakla kalmıyor, zaten 
rekabet yoğun ve zaten 
hızlı olan iş dünyamıza 
daha fazla esneklik ve 
anlamlı bilgi akışı kazandı-
rıyor.  

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Nihat Dikçe 

Müşteri İlişkileri Yöneticisi 

Güçlü bir ECM platformu ile içerik 

yönetimi zorluklarını aşın 

IBM FileNet Content Manager Starter Pack, daha küçük devreye almalar için hedeflenmiş tam 
özellikli bir kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılım paketidir. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz 
sayıda lisans (1400'e kadar) satın almanıza olanak sağlar. Daha sonra iş gereksinimleriniz 
artarsa FileNet Content Manager'ın tam kurumsal sürümüne yükseltme yapabilirsiniz.  

Daha küçük içerik yönetimi uygulamaları için yatırım getirisinin hızlı bir şekilde artırılmasına 

yardımcı olacak bir fiyata FileNet Content Manager'ın tüm özelliklerini sağlar.  

FileNet Content Manager Starter Pack, güçlü belge yönetimini, içerikle ilgili görevleri ve etkin-
likleri otomatikleştiren, kullanıma hazır iş akışı araçlarıyla birleştirir.  

 Kurumsal içerik için tek bir havuz sağlar - tüm bir içerik yaşam çevrimi boyunca kayıtları, 

belgeleri ve e-postayı yönetebilirsiniz. 

 İçerik yönetimini kolaylaştırır ve temel ECM hizmetleri ile içerik dağıtımına olanak sağlar.  

 İçeriği izleyip denetlemenize ve riskleri yönetmenize yardımcı olan iş akışları ile uyumlu-

luk yönetimi etkinliklerini basitleştirir. 

 Microsoft SharePoint ve Microsoft Office ile bütünleşerek üretkenliğin artırılmasına yar-

dımcı olur. 

https://www.ibm.com/events/wwe/grp/grp035.nsf/enrollall?openform&seminar=QDDCVNES&locale=tr_TR

