
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere distribütörlüğünü de yapmış olduğumuz Atala-
soft ürününün 10.4 ile gelen ve bizler için çok önemli bir 
yeniliğinden bahsedeceğim. 

Word Reader Add-on... 

Evet, uzun zamandır Atalasoft firmasından beklediğimiz Mic-
rosoft-Office paketi desteği, 10.4 versiyonunda Word Reader 
kısmı ile karşımıza çıktı. Bu Add-On sayesinde artık client 
üzerinde herhangi bir Microsoft-Office kurulumu olmadan 
doc ve docx uzantılı dosyalar kolayca görüntülenebiliyor ve 
DotImage Printing componenti ile yazdırılabiliyor. Ayrıca bu 
Add-on sayesinde Word dosyalarını Atalasoft'un desteklemiş 
olduğu jpeg, png, tiff ve pdf gibi diğer formatlara da dönüş-

türebiliyorsunuz. 

Add-on, client uygulamalarda kullanıldığı gibi server üzerin-
de çalışan Ajax-Enabled Viewer içerisinden de kullanılabili-
yor. Ne güzel değil mi? Artık client üzerinde herhangi bir 
componente gerek kalmadan web tarayıcı bağımsız olarak 
heryerden Word dokümanlarımızı görüntüleyebileceğiz. 

Atalasoft bu özelliği oluştururken yazılımcıları da düşünmüş 
ve sadece 1 veya 2 satır kod ile uygulamaya kolayca enteg-
re edilebilecek şekilde tasarlamış. 

WordDecoder decoder = new WordDecoder(); 

AtalaImage myImage = decoder.Read(imageStream, 0, 
null); 

veya 

RegisteredDecoders.Decoders.Add(new WordDecoder()); 

İşte bu kadar... 
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Last Vegas 

Doğu’ya Yöneliş 

Rezan Has Müzesi, Norton Müzesi ve New Britain 
Müzesi’nin sabit koleksiyonlarında da bulunan 
çalışmaları ile bilinen Drew Tal’u ağırlıyor. Keskin, 
dokunaklı, iğneleyici, çatışmacı ve kışkırtıcı çalış-
malardan oluşan İsrailli fotoğraf sanatçısı Drew 
Tal’un sanatseverlerle buluşacak “Doğu’ya Yöne-
liş” Sergisi 14 Eylül - 31 Ekim 2013 tarihleri ara-
sında Rezan Has Müzesi’nde görülebilir. 

4 yaşlı adamın Las Vegas maceraları ile ilgili bir komedi filmi. 4 
ruhu genç adamın maceralarının nasıl şekilleneceğini üzerine 
kurulmuş yeni bir Vegas hikayesi. 

IBM Datacap Taskmaster Capture, kurumsal içerik yönetiminde (ECM) ve iş kolu sistemlerin-
de kullanılmak üzere belge görüntülerinden bilgi ayıklar. Bu yazılım, kuruluşunuza giren çe-
şitli belge biçimlerini dönüştüren evrensel bir yakalama portalı görevi görür. IBM Datacap 
Taskmaster Capture, emek ve kağıt maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesine yardımcı 
olur, daha iyi, daha hızlı karar alma için anlamlı bilgiler sağlar ve müşteri hizmetlerinin yanıt 
hızını artırır. 

Datacap Taskmaster Capture aşağıdaki olanakları sunar: 

Sınıfının en iyisi belge yakalama—çok sayıda tanıma motoru ile çalışır, Sadeleştirilmiş Çince 
ve Kiril dahil olmak üzere düzinelerce dili destekleyen kurallar kullanılarak yapılandırılabilir. 

Uyarlanabilir, genişletilebilir kurallara dayalı belge yakalama—basit bir işaretle ve tıklat türü 
arabirim aracılığıyla yapılandırma olanağı sunar. Tek ürün içerisinde esnek bir belge yakala-
ma yetenekleri kümesi sağlar. 

Web tarayıcı aracılığıyla tarama ve doğrulama—bir Web tarayıcı kullanılarak İnternet üzerin-
den uzaktan tarama veya doğrulama için bütünleştirilmiş bir çözüm sunar. 

Watson'un içerik analitiğini kullanarak belge sınıflandırma—yapılandırılmamış belgelerdeki 
verilerin bulunması için uzağa erişebilen bir stratejiye sahiptir. 

Datacap Taskmaster Capture, barkod, makinede yazdırılmış metin, elle yazılmış metin veya 
onay kutuları içeren belgeleri destekleyen bir açık mimariye sahiptir. 

Üç optik karakter tanıma (OCR) motoru içerir: ABBYY FineReader, OpenText Recostar ve Nu-
ance ScanSoft. Bitişik yazı ve el yazısı içeren belgelerin desteklenmesi için Parascript FieldSc-
ript eklenmesine olanak sağlayan bağlaçlar. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-
nızı en geç 07.11.2013 tarihine kadar  info@aksis.com.tr adresine 
bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i2600 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 

Atalasoft'un bundan sonra 
çıkartacağı versiyonların-
da, diğer Microsoft-Office 
ürünlerini de desteklediği 
haberini vermek ümidiyle 
yazımı burada sonlandırı-
yor ve siz değerli e-
okurlarımıza mutlu, huzur-
lu ve sağlıklı günler diliyo-

rum.  

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Serhat Can DERTLİ 
Yazılım Geliştirme Müdürü 


