
Değerli e-Okurlarımız, 

2014 yılına başladığımız Ocak ayının ilk günlerinde, bitirdiği-
miz 2013 yılını başarılı bir şekilde tamamlamış olmamızın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 

2013 yılı içinde Türkiye‘de kendi  hizmet alanımızda, Koç-
FiatKredi ve KoçFinans‘da yapılan kredi başvurularına ait 
dokümanların elektronik ortamda yönetilmesi için gerekli 

altyapı, FileNet ve ürünün sağlamış olduğu tüm teknolojiler 
kullanılarak başarılı bir şekilde hayata geçirildi. 

2013 yılı, Kurumsal içerik yönetimi  ve kağıtsız ofis uygula-
malarının giderek önem kazandığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz 
yılın ilk yarısında  kurumlar tasarruf edecekleri yatırımlar 
üzerine yoğunlaşmaya başladılar. Bu yatırımlar içinde de  
Kurumsal İçerik Yönetimi önemli bir paya sahip olmaya baş-
ladı. 

2014 yılı içinde de bu payın, devlet tarafından hazırlanan 
regülasyonların (dijital arşiv, efatura vb.) sayesinde yükseliş 
trendine devam edeceğine inanıyorum. 
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Walter Mitty´nin Gizli Yaşamı 

Heykeller ve Resimler 

Sophia Vari Akdeniz'den ilham alan renkleri ve kendine özgü anıtsal 
formlarıyla 19 Ocak 2014 tarihine kadar Pera Müzesi’nde görülebi-
lir. Marisa Oropesa ve Maria Toral küratörlüğünde hazırlanan sergi 
Vari’nin heykel ve resimlerini bir araya getirirken sanatçının sana-
tındaki zamansızlığa vurgu yapıyor. Belirli bir zaman dilimi ya da 
mekâna sığdırılması güç eserler fiziksel, mantıksal olanla duyusal 
olanı, düzle hacimliyi bir araya getiriyor. 

Ben Stiller’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve başrolünde yer 
aldığı Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı filminde; herkesin iyi hissetmesi 
için gereken potansiyelin içinde bir yerlerde gizlendiği anlatılıyor. 
Sıradan bir adam olan Walter sessiz sakin hayatına devam ederken, 
komik ve şok eden gerçek üstü hayaller görmeye başlar. Bir gün 
kaderi öyle bir değişir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar 
zincirine adım atar…  

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 yapılan-
dırılabilir. 

 Uyarlanabilir, genişletilebilir kurallara dayalı belge yakalama—basit bir işaretle ve 

tıklat türü arabirim aracılığıyla yapılandırma olanağı sunar. Tek ürün içerisinde esnek bir 
belge yakalama yetenekleri kümesi sağlar. 

 Web tarayıcı aracılığıyla tarama ve doğrulama—bir Web tarayıcı kullanılarak İnter-

net üzerinden uzaktan tarama veya doğrulama için bütünleştirilmiş bir çözüm sunar. 

 Watson'un içerik analitiğini kullanarak belge sınıflandırma—yapılandırılmamış bel-

gelerdeki verilerin bulunması için uzağa erişebilen bir stratejiye sahiptir. 

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 
kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevapları-
nızı en geç 10.01.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr adresine 
bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i940 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 

Aksis ailesi adına, 2014 yılı-
nın size ve sevdiklerinize 
mutluluk, sağlık, başarı ve 
bol şans getirmesini dileriz.  
 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Burak Müjdeci 
Genel Müdür 


