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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 indirilebil ir 

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 

 Gray-scale’e dönüşümünün sağlanması 

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: 

ŞAFAK VAKTİ 

Aylin Erözcan’ın “Soğuk Ateş” sergisi; sabahın 

alaca karanlığından, akşamın zifiri karanlığına 

kadar yeraltındaki sonsuz kara deliklerde 

çalışan maden işçilerinin, beyazdan siyaha 

kadar yüzlerce farklı tonda griye uzanan 

dünyasının fotoğraflarından oluşuyor.  

13 Mayıs – 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 

hafta içi her gün 11:00-18:00 saatleri arasında 

TEB Nişantaşı Özel Bankacılık Merkezi’nde 

sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 

 

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                                  

Caesar ve arkadaşları San Francisco'da çok büyük 
bir panik yaratmışlardır. Ayrıca ALZ-113 virüsünü 
yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmaktadır. Serinin 
ikinci filminde Maymunları Cehenneminin şafağına 
tanık  olacağız. Virüsten kurtulan insanlar 
ve Caesar öncülüğündeki maymunlar, kaos ve 
ölümün hakim olduğu dünyada hayatta kalmaya 
çalışacaklar. 

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 i1180 tarayıcının günlük 

tarama kapasitesi nedir? 

 

Dokümanların ICN native mobil 

uygulaması üzerinde, herhangi bir 

ağa bağlanma ihtiyacı bulunmadan, 

imaj iyileştirmesi yapılabiliyor olması 

büyük avantaj sağlamaktadır. 

Bununla birlikte, doküman üzerinden 

dijital veri çıkarma(OCR), 

sınıflandırma işlemlerinde başarı 

oranlarını önemli ölçüde 

arttırmaktadır. 

IBM Datacap ile entegrasyon: 

      IOS uygulamasının üzerinde 

gömülü gelen diğer bir özellik, IBM 

Datacap ürünü ile uyumlu bir şekilde 

çalışması. Bu sayede fotoğrafları 

çekilen dokümanların, Datacap 

süreçlerine dahil edilebilmesi 

mümkün olmaktadır. 

· Doküman ekleme. 

· Datacap uygulamalarına ve 
süreçlerine erişim.  

· Batch yaratma, izleme ve 
yönetme. 

· SDK kullanarak Datacap 
Servislerine erişim. 

Selim ARLI  

K.Yazılım Geliştirme 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. 


