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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere Aksis olarak Satış Departmanında 

yaptığımız yeniliklerden bahsedeceğim. 2014 

başında Aksis üst Yönetimi’nin başlattığı değişim 

yönetimi programı çerçevesinde satıştan 

başlayarak bir takım değişikliklere imza attık.  

Geçtiğimiz aylarda Satış olarak Aksis’in her 
zamanki müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımını 
destekleyecek bir yapıya kavuştuk. Aksis’in 
sektördeki 20 senelik tecrübesini yalnızca ürün 
tanıtımı için değil, gerek satış öncesi, gerek satış 
sonrası oluşmuş müşteri ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde anlamak için kullanıp hızlı bir şekilde 
çözüm sunuyor ve müşteri odağımızı artırmış 
oluyoruz. 

Her sektörde gerçekleşen mobil yakınsamanın 
(mobile convergence) bizim sektörde de olması 
kaçınılmazdı. Aksis, geçtiğimiz aylarda mobil 
teknolojilerde, ürün geliştirme için ciddi 
yatırımlar yaptı.  Aynı sebeple yeni takım 
arkadaşlarımız Aksis’in bu vizyonunu 
destekleyecek şekilde seçildi.  

Aksis’in bir diğer vizyonu da müşterilerinin 
verimliliğini desteklerken onların öncü 
teknolojileri kullanan firmalar haline gelmesini 
sağlamak. Bu amaçla yapay zekayı kullanan 
Kodak Info Insight ürünü ilk referans Türkiye 
satışımız geçtiğimiz aylarda gerçekleşmiştir.  

Bu vesileyle geçmiş Ramazan bayramınızı kutlar 
sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi 
dilerim. 

Mithat GOKSEL  

Kıdemli Satış Müdürü 

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 

Masum Bir Kent: Gündelik İstanbul Üzerine 

Mütevazı Fikirler” isimli sergide 

Çukurcuma’daki Masumiyet Müzesi’nden 

seçtikleri nesnelerin hikayelerinin peşine 

düşen Koç Üniversitesi yüksek lisans 

öğrencilerinin çalışmaları yer alıyor.  

18 Temmuz – 3 Eylül 2014 tarihleri arasında, 

hafta içi her gün 10:00-18:00 saatleri 

arasında İstiklal Cad. No:181 Merkez Han 

adresinde 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                                  

Marvel'ın aksiyon dolu, destansı uzay macerası 
"Galaksinin Koruyucuları", Marvel sinema evrenini, 
maceracı Peter Quill'in, tüm evreni tehdit eden 
ihtiraslara sahip bir kötü adam olan Ronan'ın gıpta 
ettiği esrarengiz bir küreyi çalıp, amansız bir insan 
avının hedefi olduğu kainata doğru genişletiyor. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından 

yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 

kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 

30.08.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 

adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i1150 tarayıcının günlük 

tarama kapasitesi nedir? 
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Atalasoft 10.5 SDK 

Atalasoft Türkiye'de birçok kuruluş tarafından sağladığı artı özellikler 
bakımından tercih edilen tarama ve görüntü işleme teknolojisidir.  

Atalasoft DotImage görüntüleme  ve görüntü iyileştirme modülü ile de 
tarayıcı bağımsız olarak tarayıcılar tarafından sağlanamayan birçok 
özellik kullanıcı arayüzünde sağlanabilmektedir. Türkiye’de pek çok 
kurumda Aksis’in konumlandırdığı Atalasoft’un, 10.5 versiyonunda 
yeni özellikleri aşağıdaki gibidir. 

 Atalasoft Imaging SDK 10.5 Release: 

    -Drag Drop Thumbnails on the WebDocumentViewer 

    -PDF form fill in HTML5 with DotPdf 

    -Tesseract OCR for Java 

    -PDF Format Tools for Java 

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçerbilirsiniz. 


