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Değerli e-Okurlarımız, 

 

Bu ay sizlere geliştirdiğimiz yeni 
çözümümüz olan Aksis Mobil Evrak 
hakkında kısa bilgi vereceğim.   
 
Aksis Mobil Evrak, Apple IOS ve 
Android tabanlı akıllı telefonlar ile mobil 
cihazları birer otomatik belge tarama 
aracına dönüştüren çok yararlı bir mobil 
uygulamadır. 
 
Aksis Mobil Evrak , kurulduğu mobil 
cihazların kamerasını kullanarak ya da 
cihazdaki mevcut fotoğraflarda 
kullanıcının seçip kendi elleriyle 
işaretlediği bölümlerde gerekli 
perspektif ayarını ve otomatik 
düzeltmeyi yaptıktan sonra ilgili 
bölümleri ayrı birer PDF ya da JPG 
belgesi olarak CMIS teknolojisini 
destekleyen kurumsal içerik yönetimi 
sistemlerine (ECM) kaydebilmenizi 
sağlıyor. 
 
Aksis Mobil Evrak  ile 
oluşturduğunuz yeni belgeleri e-posta 
ile başkalarına yollamayı ve Dropbox, 
Evernote ve SkyDrive, Google Drive 
gibi bulut servislerine aktarmayı 
sağlıyor. Uygulama sayesinde wifi 
üzerinden mobil cihazınızdaki taranmış 
belgeyi kolayca kendi bilgisayarınıza 
aktarmanızı da sağlayabilirsiniz. 

HOBBIT: BEŞ ORDUNUN SAVAŞI 

İstanbul Modern Sinema’nın kavramsal çerçevesini 

belirlediği, 25 Eylül 2014- 4 Ocak 2015 tarihleri 

arasında gerçekleşecek olan serginin küratörlüğünü 

İstanbul Modern Sinema Yöneticisi Müge Turan ve 

araştırmacı yazar Gökhan Akçura üstleniyor. 

“Yüzyıllık Aşk” sergisi sinema tarihimizde seyirciye 

dair yazılı ve görsel arşiv malzemesini dijital 

platforma aktararak, kaynakları iyi korunmamış ve 

kişisel çabalarla yaşatılmaya çalışılmış bir tarihin 

belleğini görünür kılmaya çalışıyor.  

 

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                                  

Hobbit serisinin 3. ve son filmi, 2014 yılının 

sonlarında gösterime girecek. Bu filmde Bilbo 

Baggins'in heyecan dolu macerası sona erecek. 

Bilbo ve cüceler, Erebor ve hazinesine kavuşmaya 

çalışacak. Ancak Sauron, Orkları'yla ve diğer tüm 

gücüyle Lonely Mountain'a saldıracaktır. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 

kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. 

Cevaplarınızı en geç 31.12.2014 tarihine kadar  in-

fo@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: IBM DataCap çözümün son versiyonu nedir? 

 

Bu uygulama sayesinde zaman ve 
mekan bağımsız olarak tüm 
evraklarınızı dijitalleştirmenizi 
sağladığı gibi görüntü üzerinden 
barkod ve karakter okuma  
işlemlerini yapabilirsiniz. Görüntü 
ve görüntü üzerinden çıkarılan 
metinsel veri ile otomatik süreç 
başlatabilir ve dokümanlarınızı 
arşivleyebilirsiniz. 
 
Aksis Ailesi olarak yeni yılınızı 
kutlar, 2015 ‘in size ve 
sevdiklerinize sağlık, barış ve 
başarı getirmesini dileriz.  
 

Burak MÜJDECİ  

Genel Müdür  

YÜZYILLIK AŞK 
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Birçok şirket, içeriğini denetim altında tutmalarına ve içerikle 

ilişkili süreçleri otomatikleştirmelerine yardımcı olacak kesin içerik 

yönetimi koşullarıyla çalışır. Buna bir de, müşteri verilerinin nasıl 

ve kimler tarafından işleneceğine ilişkin kuralları ve düzenlemeleri 

de ekleyince içeriği rekabet avantajı sağlayan bir faktör haline 

getirmek için gereken karmaşık çözümleri anlamaya başlarsınız. 

IBM Datacap 'in belge yakalama, belge görüntüleme ve IBM 

FileNet içerik yönetimi çözümleri, temel işletme süreçlerini 

otomatikleştirmek, maliyetleri düşürmek ve mükemmel müşteri 

hizmetleri sunmak için kuruluşlara gereken araçları sağlar. Yapısal 

olmayan içerik büyük bir hızla büyüdüğünden, içerik yönetiminin 

kuruluşunuzun tümünde içeriği çok çeşitli biçimlerde 

yakalamasına, depolamasına, yönetmesine, bütünleştirmesine ve 

sunmasına gereksinim duyarsınız. 

Kağıtsız yaşam ciddi biçimde yaygınlaşıyor. Nihayet 

kuruluşunuzun kağıt kullanmasını, kağıt ürünlerine dayalı sevkiyat 

ve depolama yapmasına son verebileceksiniz. Kağıt belgeleri 

verimli bir şekilde, DataCap 9.0 ’ı kullanarak dijital verilere 

dönüştürebilirseniz, maliyetler, mevzuata uygunluk ve müşteri 

hizmetleri üzerinde çok daha etkili bir denetim kurabilirsiniz. 

IBM DATACAP 9.0 Kullanıma Hazır… 


