
Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere Premier Business Partner’ı olduğumuz IBM’in 3
-7 Kasım 2013 Tarihleri arasında Las Vegas Nevada’da dü-
zenlemiş olduğu Information On Demand Konferansı’nda 
duyduğum haberleri ve edindiğim bilgileri paylaşacağım . 

Bu sene ilk kez katıldığım konferansın büyüklüğü karşısında 
gerçekten dehşete kapıldım . Konferans, IBM çalışanları, 

partner katılımcıları ve müşterilerin olduğu yaklaşık 14 bin 
kişilik bir katılımla gerçekleşti . 750’den fazla oturum ve 
300’den fazla konuşmacı yer aldı. 

Büyük oturumlar kapalı spor salonunda gerçekleştirildi . Su-
numlarda ilgi çekici bir katılımcı da vardı  profesyonel kari-
yerinin gelişimi için teknolojiden sonuna kadar faydalanan 
Serena Williams . Hatırlarsanız kendisi geçtiğimiz Ekim ayın-
da ülkemizde düzenlenen “TEB BNP Paribas WTA Cham-
pionships İstanbul 2013” turnuvasını kazanmıştı .  

Diğer bir popüler katılımcı ise 2006 yılında başrolünü Will 
Smith’in oynadığı sinemalarımıza “Umudunu Kaybetme” 
adıyla gelen orijinal adı “The Pursuit of Happyness” filminin 
akıl almaz ama gerçek yaşam hikayesinin sahibi “Chris 
Gardner” idi . Filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin . İsteyen-
ler için filmin kitabı da otobiyografi olarak bulunmaktadır . 

IOD 2013 ‘ten satırbaşları; 

 2015 yılında Big Data Analiz gelirlerinin 20 milyar $’a ulaş-

masının beklendiği belirtildi. 

 DB2 BLU tanıtımı yapıldı . Özellikle Big Data tarafından 

ihtiyaç duyulan analiz hızlarını karşılamak için geliştirilen 
ürün analitik ve dinamik bellek sütunlama teknolojilerini 
kullanarak raporlama hızını düşünce hızına ulaştıran direk 
bellekte çalışabilen bir ilişkisel veritabanı çözümü olduğu 
vurgulandı . 

 Content Navigator Arayüzü Kullanıcı alışkanlıkları ve insan 

doğasına en yakın deneyimi sunacak şekilde tasarlanan 
artık IBM ECM dünyasında UI anlamında amiral gemisi 
pozisyonuna getirilmiş ve ECM ürün ailesindeki tüm ürün-
ler için varsayılan arayüz haline getirilmiştir . Özelliştirme 

ve uyarlama anlamında birçok kolaylıklar sağladığı belirtil-
miştir. 

 Content Navigator mobil platform olarak sadece iOS’ta 

kalmayacağı , IBM Worklight ile Android ve diğer platform-
lara port edilebileceği belirtilmiştir.  

 DataCap ekranlarınıza Content Navigator arayüzünden 

erişilebileceği bildirilmiştir . (Scan & Photo Upload , Basic 
Document Imaging , Batch Monitoring …) 

 Content Analytics ürünü 2-3 ay içerisinde Türkçe desteği-

ne sahip olacağı duyurulmuştur ayrıca IBM’in rakipsiz ol-
duğu bu sahada bir sonraki release 2014’te beklenmekte-

dir . 

 IBM Audio ve Video Analytics ürünlerini önümüzdeki sene 

ICN arayüzleri ile bütünleşeceği konuşulmaktadır . 

 2013 Eylül sonunda satın alınan Daeja firması IBM’in ECM 
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Tamam mıyız? 

Miro İstanbul’da 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi himayesin-
de Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 
Kült işbirliği ile gerçekleştirilen Joan Miró Sergi-
si’nde iki farklı koleksiyondan 60 eser yer alıyor. 

Sergide 20. yüzyılın en ilham verici sanatçılarından 
Joan Miró’nun kendisine özgü dil ile oluşturduğu 60 
eser sergilenecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleşecek sergi 20 görülebilir. 

İhsan bedensel engeli nedeniyle annesine bağımlı olarak yaşamak 
zorunda olan ve içerisinde kısılıp kaldığı bu hayata günbegün daha 
fazla küsen genç bir adamdır. Hayalleri vardır; asla gerçekleşmeye-
ceğini düşündüğü bu hayallerin uktesi ve annesine yük olduğu fikri-
nin ağırlığıyla yaşamdan kopmaktadır. Temmuz ise idealleri doğrul-
tusunda baba evinden ayrılan ve bu süreçte ayaklarının üzerinde 
durmak için çabalayan bir heykeltıraştır. Temmuz ve İhsan'ın yolları 
hayatlarının böylesine karanlık bir döneminde kesişir ve bu tesadüf 
ikisinin de yeniden doğmasını sağlar. 

IBM Content Navigator, kullanıcıların mobil aygıtlarda tüm özelliklerle, katılımı destekleyen 
kullanıcı deneyimi sayesinde istedikleri zaman ve istedikleri yerden içeriğe erişmelerine ola-
nak sağlar. Bu çözüm, modern mobil aygıt tarayıcılarında kullanıma hazır durumdadır ve kul-
lanıcıların fotoğraf çekme ve havuza fotoğraf yüklemenin yanı sıra belgeleri aramasına, gö-
rüntülemesine ve belgelere göz atmasına olanak veren zengin mobil deneyim de sağlayan 
yerel bir iOS uygulamasını destekler. Çalışanların içeriğe mobil olarak erişmesine olanak veri-
lerek üretkenlik büyük ölçüde artabilir ve bu da öngörü sağlar. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-
nızı en geç 09.12.2013 tarihine kadar  info@aksis.com.tr adresine 
bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Atalasoft’un 10.4 versi-
yonundaki en önemli yenilik ne-
dir? 

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 

planlarına dahil oldu . Ja-
va ihtiyacı zero footprint 
HTML5 Viewer için çalış-
maların başladığı duyurul-
du . 
              

 Case Manager 5.2 ile ge-

lişmiş istemci arayüzü ile 
karşınızda olacak . iPad 

(iOS) desteği ile verimlilik 
artışından bahsedildi . 

 Case Manager 5.2 ile özel-

leştirme ve uyarlama ile 
kodlama ihtiyacı en aza 
inmiş olacağı önemle vur-
gulandı . 

 Case Manager 5.2 ile Ge-

lişmiş konfigürasyon ve 
özelleştirme seçenekleri 
ekleneceği bilgisi verildi . 

 

Yukarıda vermiş olduğum 
satırbaşlarından da anlaşıla-
bileceği gibi IBM 2014 yılın-
da yine yenilikçi ve rekabet-
çi vizyonuyla müşterilerine 
fark yaratan çözümler sun-
maya devam edecek .Bir 
hatırlatma  önümüzdeki 
sene IBM IOD yerine IBM 

InSight 2014 ismiyle düzen-
lenecektir . 

2013’ün bu son ayına girer-

ken siz değerli  e-

okurlarımıza mutlu, huzurlu 

ve sağlıklı günler diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

İbrahim ÇAKICI 
BT Müdürü ve Kurumsal 
Çözümler Mimarı 

«GreetingLine» 


