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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere IBM Content Navigator (ICN) 

ürününün,  mobil çözümlerinden 

bahsedeceğim. 

Mobil kullanım söz konusu olduğunda, iki 

farklı yöntem sunulmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi native olarak çalışabilen IOS 

uygulamasıdır. Hali hazırda AppStore 

üzerinden IPhone ve IPad versiyonları 

indirilebilir durumdadır. Diğer bir yöntem ise 

HTML5 desteği olan bütün mobil 

cihazlardan kullanılabilmesidir. Ancak web 

ortamından uygulamaya erişildiği zaman  

native mobile uygulamasında bulunan bazı 

fonksiyonlar desteklenmemektedir.  

IBM Content Navigator IOS Uygulaması 

 IOS uygulamasının, IBM ECM 

sistemiyle bütünleşik çalışabilmesinin 

dışında sunduğu bazı fonksiyonel 

özellikler vardır. Bunlardan ön 

önemlisi belki de dokümanların 

fotoğrafları çekilerek, üzerinde 

iyileştirmelerin yapılabiliyor olmasıdır.  

Doküman iyileştirme özellikleri: 

Doküman kenarlarının otomatik 

algılanması. 

Dokümanın belli bir bölümünün 

kırpılması. 

OCR için iyileştirme sağlanması. 

KIŞ UYKUSU 

İstanbul Modern, 20 Haziran Babalar Günü’nde 

babalara ücretsiz. İstanbul Modern Mağaza’da 

Babalar Günü’ne özel olarak yüzde 10 indirimli 

ürünler sunuluyor. 

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 20 Haziran 

Babalar Günü’nde babalara müzeye ücretsiz 

giriş olanağı sağlıyor. 

 

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  

                      www.aksis.com.tr 

 e-BÜLTEN                                  

Artık emekliye ayrılmış ve emeklilik günlerini geçirmek 
üzere Orta Anadolu'nun küçük bir şehrine taşınan ve 
burada bir otelde çalışmaya başlamış eski bir oyuncu olan 
Aydın'ın (Haluk Bilginer), eşi (Melisa Sözen) ve kardeşi 
(Demet Akbağ) ile sorunlu ilişkisini anlatan filmin 
çekimlerinin önemli bir kısmı Kapadokya bölgesinde 
yapıldı. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından 

yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 

kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 

30.06.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 

adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i1150 tarayıcının günlük tarama 

kapasitesi nedir? 

 

«GreetingLine» 

Entegrasyon ve Süreç Yönetim 

Modülü: Evrak tarama modülü 

üzerinde gösterilecek tüm akış 

elemanlarının, süreç kurallarının 

tasarlandığı iş katmanıdır.  

Neler yapılabilir; 

· Ara yüz üzerinde evrak arşiv 
ağaç yapısını 
modelleyebilirsiniz. 

· Evrak arşiv için indeks 
alanları tanımlayabilirsiniz. 

· Entegre olunan alt yapıda 
DB fonksiyonlarınızı 
tanımlayabilir bunların 
çalışma zamanında görev 
almalarını sağlayabilirsiniz. 

· Web servis entegrasyonu 
sayesinde servis modelinizi 
tanımlayıp evrak arşiv 
üzerinde çalışmasını 
sağlayabilirsiniz. 

· İş süreçlerinize uygun 
sınırsız modül tanımı 
yapabilirsiniz. 

Rapor ve istatistik modülü: Dijital 

evrak arşiv modülü üzerinde tüm 

süreçlerde gerçekleştirilen işlemlerin 

detaylı olarak sunulduğu modüldür. 

Birol COŞKUN /K.Yazılım G. Uzmanı 
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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. 


