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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu sayımızda size IBM’in yeni nesil kurumsal 

içerik yönetimi kullanıcı ara yüzü olan Content 

Navigator(ICN)’ın yapısından ve firmanıza özel 

geliştirmelerin nasıl yapılacağından 

bahsedeceğim.  

Günümüzde firmalar kullanıcı alışkanlıklarını 

değiştirmeden, internet ve mobil cihazlar 

üzerinden ilgili kurumsal içerik yönetimi 

sistemlerine ulaşmak istemektedirler. IBM bu 

istekler karşısında HTML 5 ile geliştirdiği Content 

Navigator ürünü ile önemli bir adım atmıştır.  

Bu ürün size güçlü bir kullanıcı ara yüzünden öte 

size güçlü bir altyapı sunmaktadır. Güçlü API 

desteği ile ister bu altyapıyı kullanarak çok 

zengin araçlar tasarlayın ister ufacık bir kod ile 

standart olarak var olan kullanıcı ara yüzünde 

bazı özelleştirmeler yapın.  

Bu geliştirmeleri yaparken bazı teknolojilerde 

bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bunları 

basitçe aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 HTML5 

 Dojo Toolkit 

 JSON 

 Java  

IBM birçok ürününün altyapısında olduğu gibi 
geliştirme aracı olarak Eclipse IDE ya da Eclipse 
IDE tabanlı ürünleri desteklemektedir. 
Geliştiricilere yardımcı olmak amacıyla IBM 
tarafından geliştirilen Eclipse IDE plug-ini bile 
müşterilerine sunmuştur.  
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Ürün Sanat Galerisi'nde 3-31 Mayıs tarihleri 
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edebileceğimiz, sanat değeri olan küçük 

resim, seramik ve gümüş takıları 

bulabileceğiniz sergimizin açılışı 3 Mayıs 

Cumartesi 16- 20 arası. Sanatseverleri 
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Dünyanın en ünlü canavarı, insanlığın haddini 
aşarak yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya 
çıkarak tüm insanların varlığını tehdit eden 
acımasız yaratıklarla mücadele ederek bizi 
koruyor.... 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından 

yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 

kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 

31.05.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 

adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i3450 tarayıcının günlük tarama 

kapasitesi nedir? 

 

Bu plugin sayesinde geliştirdiğiniz 

kodu Eclipse otomatikman deploy 

edilebilecek hale getirmektedir.

(https://www.ibm.com/

developerworks/community/blogs/

e8206aad-10e2-4c49-b00c-

fee572815374/entry/

ecmicn_setupenv?lang=en).  

Geliştirme yapmak için ürünün 

yapısını çok iyi anlamalıyız. Kısaca 

özetlemek gerekirse, kullanıcı 

tarafından yapılan bir istek(örn: 

herhangi bir düğmeye basmak 

sonucu gönderilen istek) sunucuya 

gelir. Sunucu basit bir java kodu ile 

bu isteği işlendikten sonra cevap 

olarak bir JSON objesi geri 

göndermektedir. Bu objeyi ilgili Dojo 

Toolkit bileşeni ile eşleştirdiğimizde 

otomatik olarak formatlayarak 

kullanıcıya göstermektedir.  

Gözünüzde neler yapılabileceğini 

daha iyi canlandırmanız açısından bir 

müşterimiz için IBM Content 

Navigator API ile geliştirdiğimiz 

eklentinin videosuna aşağıdaki 

linkten erişebilirsiniz. 

http://www.youtube.com/watch?

v=eFLVVcLpU6g 
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İçerik analitiği ile kurumsal içeriğinizden iş 

öngörüsü elde edin 

Birçok şirket, geniş bilgi varlıklarından tam olarak yararlanmaya 
çalışmaktadır. Etkili, zamanında iş kararları almak için şirketlerin 
bilgi çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve çözüm ortaklarına 
ilişkin doğru bilgilere erişmeleri gerekir. Yapılandırılmamış 
bilgilerin denetimini ele geçirdiğinizde, müşteri memnuniyetini 
artırmanıza ve beklediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı 
olacak daha iyi kararlar alırsınız. Güvenli ve ölçeklenebilir 
kurumsal arama çözümlerini kullanarak, verimliliği artırma yoluyla 
maliyetleri azaltabilirsiniz.  
 
IBM Content Analytics with Enterprise Search, yapısal olmayan 
verilerinizden ayrıntılı bilgilere erişmenizi ve öngörü elde etmenizi 
sağlayan gelişmiş bir arama ve analitik platformudur. Bu yazılım, 
sorunları ortaya çıkarmanıza, içerik odaklı süreç verimsizliklerini 
düzeltmenize, müşteri hizmetlerini ve kurumsal sorumluluğu 
geliştirmenize, işletime ilişkin maliyetleri ve riskleri azaltmanıza 
ve yeni gelir fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olacak bilgilerinize 
ilişkin zengin metin analizi sağlar. 

Content Analytics with Enterprise Search, kurumsal içeriğinizden 
anlamı ve bağlamı çıkarmanız için bilgileri hızlı bir şekilde 
işlemenize yardımcı olabilir. 
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