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                      www.aksis.com.tr 

Üyelik ;  
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mail gönderin; 
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SORU: Kodak i2400 tarayıcı modelinin mevcut tüketim malzemeleri arasında değildir? 

Değerli e-Okurlarımız, 

GSMA tarafından 24-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Barse-
lona‘da düzenlenen “Mobile World Congress 2014” konferan-
sına, mobil dünyasının çözümlerini ve yapılan tüm yenilikle-
rini yerinde takip etmek amacıyla Aksis olarak katılım ger-

çekleştirdik. 

Dünyada her geçen gün daha önemli hale gelen mobil cihaz 
ve çözümler hayatımızdaki aktivite ve süreçlerin iyileştirmesi 
için bilginin tek bir ortam üzerinden toplanması, işlenmesi 
ve dağıtımı için oluşturulan çözümlerin ve başarılı referans-
ların anlatımı konferansın ana temasını oluşturmakta idi.  

Etkinlik kapsamında önemli misafirler katılım gerçekleştirdi.  
Bunlardan bazıları,  Facebook‘un kurucusu Mark Zuckerberg, 
Samsung, LG, Nokia, BlackBerry, Huawei gibi firmaların üst 
düzey yöneticilerin katıldığı oturumlar gerçeklendi. Ayrıca, 
telefon üreticilerinin (Samsung ve Nokia) yeni ürünlerinin 
lansmanı yapıldı.  

Etkinliğin en dikkat çekici sunumlarından biri, “Mobile Con-
tent Management”  başlığı altında gerçekleştirildi. İlgili çö-
züm sayesinde mobil cihazlar üzerinden güvenli bir şekilde 
içerik paylaşımı (Secure Content Collaboration) sağlamakta-
dır. 

Bu uygulama sayesinde, akıllı telefonlar ve tabletler üzerin-
den gelişmiş veri kaybı koruma ve yönetim kontrolleri altın-
da kurumsal içerik verisine erişim sağlanmaktadır. 

Çözüm Bileşenleri :  

 Kurumsal İçerik 

 Esnek İçerik Depolama 

 Tüm doküman formatlarını destekleme 

 Kurumsal Ölçekli Güvenlik 

 Veri Kaybı Koruma 

 Mobil Uygulamalara Bütünleşik Çalışma  

 Web Tabanlı Yönetim Konsolu 

 Gerçek Zamanlı Analiz ve Raporlama 

 Özelleştirme ve Globalizasyon 

Bu çözüm paketi kapsamında aşağıdaki bileşenler bulun-
maktadır: 

 Kullanıcı Bazlı İçerik Saklama 

 Resim ve Video Yakalama  

 Kullanıcı Bazlı Portal  

 Masaüstü Kullanıcı Arabirimi 

 Dosya Paylaşım 

 Doküman Düzenleme ve Belirteç Ekleme 

Mobile çözümler , Belge ve  Süreç Yönetiminin lider çözüm-
lerini bizlerden dinlemek ve daha detaylı ürün bilgisi ve su-
numları için bizleri arayabilirsiniz. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Burak Müjdeci 
Genel Müdür 
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e-BÜ LTEN 

Kış Masalı 

1916 yılının New York şehrindeyiz... İrlanda göçmeni bir ailenin oğlu 
olarak dünyaya gelen Peter Lake şimdilerde yetenekli bir hırsız olarak 
hayatını sürdürmek zorundadır. Göreve çıktığı evlerden birinde güzel 
ev sahibesi Beverly Penn ile karşı karşıya gelir ve o anda genç kadına 
aşık olur. Ne var ki aşkları pek de uzun ömürlü olamayacaktır; zira 
Beverly bu olayın hemen ardından hayatını kaybeder. Beverly'i bir 
türlü aklından çıkaramayan Peter yakın gelecekte yaşayacağı doğaüs-
tü bir olay sonrasında kendini başka zaman bir zaman diliminde, kim 
olduğunu hatırlamadığı bir hal içerisinde bulur. Dahası ölüleri dirilt-

meyle ilgili gizli bir gücü olduğunu keşfetmiştir… 

Ünlü senarist Akiva Goldsman'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrollerini Colin Farrell, Jessica Brown Findlay ve 
Russell Crowe paylaşırken, onlara Will Smith, Jennifer Con-
nelly ve William Hurt gibi isimler eşlik ediyor.  

Aşağıdaki soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 
2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 13.03.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 
adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

1982 yılında doğan Deniz Sağdıç, Mersin Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakülte birincisi olarak mezun oldu. 
Dördüncü kişisel sergisinde “Kadın:Mülk” başlığı altın-
da topladığı yapıtlarını izleyiciyle buluşturan sanatçı, 
başarı bursu ile kabul edildiği Doğuş Üniversitesi’ndeki 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Deniz Sağdıç - Kadın : Mülk Sergisi 

Sanatçı, soyut imgelerin kendileri gibi öngörülemez düzende meydana getirdikleri somut ifa-
deleri merkezine alan, kendine has pentür tekniğini bu kez, uygarlığın belki de ilk metalaştırı-
lan figürü olarak öteden beri maruz kaldığı türlü kültür erozyonlarıyla biçimlenen “kadın” olgu-
su üzerine yöneltiyor. Sanatçının yapıtlarında toplumun kadını kimliksizleştiren alışkanlıkları-
na, yüzleri betimlenmemiş, kim oldukları belirsiz figürlerle göndermeler yapılırken her şeyi 
tüketim ürünü olarak sunan kültür endüstrisi, sunduğu ürünleri dişilik üzerinden pazarlayan 
yöntemleriyle eleştiriliyor. 

Dünya Kadınlar Haftası’nı içeren bir dönemde gerçekleştirilecek sergi kapsamında, toplumsal 
konulardaki araştırmaları ve kitapları ile tanınan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Erdal Ata-
bek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde “Günümüz Toplumunda Kadın” konulu söyleşide, dinleyi-
ciyle buluşacak. 

“Kadın : Mülk” sergisi RenArt Sanat Galerisi’nde 27 Şubat – 24 Mart 2014 tarihleri arasında 
izlenebiliyor. 

Adres: Akkavak sok. Ardı Apt. No:34 2/3, Nişantaşı/Şişli/İstanbul 

A) Besleme Modülü 

B) Ayırma Modülü 

C) Besleme Silindirleri 

D) Flatbed 


