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Değerli e-Okurlarımız, 

 

2015 yılının ilkonbeş gününü geçtik bile… 

 

Aksis Ailesi olarak, 20. Yılımızı 

yaşadığımız 2014 yılında birçok başarılı 

projeye ve Türkiye ‘de ilklere imza attık.  

 

2014 yılı, Kurumsal süreç ve vaka 

yönetimi  ve kağıtsız ofis uygulamalarının 

giderek önem kazandığı bir yıl oldu. 

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan 

yatırımlarla, kurumlar verimlilik elde 

edecekleri çözümler üzerine yoğunlaşmaya 

başladılar. Bu yatırımlar içinde Yapay Zeka 

teknolojisini içeren Akıllı Doküman İşleme 

ve Kurumsal Süreç ve Vaka Yönetimi 

önemli bir paya sahip olmaya başladı. 

 

2015 yılı içinde de bu payın giderek 

artacağını ve yeni yılda akıllı yatırımlar 

yapanların çözümlerle fark yaratarak daha 

kuvvetli bir şekilde yollarına devam 

edeceğine inanıyorum. 

MISIR ADASI 

İstanbul Modern koleksiyon sergisiyle sanat 

müzelerinin bir bellek mekanı olarak geçmişle 

kurdukları tarihsel bağa ve geleceğin 

şekillenmesine yönelik üstlendikleri birikime ve 

sorumluluğa vurgu yapıyor. 

"Geçmiş ve Gelecek" adlı yeni koleksiyon sergisiyle 

İstanbul Modern, kronolojik bir akışla Türkiye’de 

üretilen modern ve çağdaş sanatın ilk günden 

bugüne geçirdiği dönüşüme referans verirken, 

geleceğin yaratıcı ifade alanlarının faydalanabileceği 

birikime de işaret ediyor. Kültürel ve sanatsal bir 

miras olarak geçmişe sahip çıkan ve şimdiki 

zamanın etkileşimleriyle geleceğe yön veren 

koleksiyonunun barındırdığı çeşitlilik içerisinden bir 

seçkiyle 136 sanatçının 180 çalışmasını sunuyor. 

Sergi, sanatın özündeki zamanlararası etkileşimlere 

yer verirken koleksiyonun geçmiş ve gelecek 

arasında üstlendiği zengin çeşitliliği de görünür 

kılıyor. 

 

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                                  

Özellikle başrolündeki İlyas Salman’ın performansıyla 

çok konuşulan ve Karlovy Vary’de büyük ödüle layık 

görülen, çok az diyalog içeren Mısır Adası, Salman’ın 

canlandırdığı yaşlı bir çiftçi ile genç torununu bir 

tarım sezonu boyunca izliyor. Gürcistan ile Abhazya 

arasındaki doğal sınırın bir parçasını oluşturan küçük 

adada yaşayan dede ile onun sözünden çıkmayan 

torunu, yıllardır yaptıkları gibi önce toprağı belleyip 

sonra mısır ekerler. Arada kıyıdan geçen askerler 

dışında bu iki isimsiz çiftçiyi kimse görmez. Sonra bir 

gün, yaralı bir asker uzamış mısırların arasına 

saklanır. Yılların tarafsızlığını bozmak zorunda 

kalacaklar mıdır? 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.01.2015 

tarihine kadar  info@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: IBM DataCap çözümün son versiyonu nedir? 

 

 

Aksis Ailesi olarak, 2015 ‘in size ve 

sevdiklerinize sağlık, barış ve 

başarı getirmesini dileriz.  

 

Burak MÜJDECİ  

Genel Müdür  
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IBM Watson Content Analytics, kuruluşların benzersiz öngörüleri ortaya 

çıkarmak için çok büyük hacimlerdeki bilgileri toplamasına, analiz etmesine 

ve görselleştirmesine yardımcı olan güçlü bir analitik çözümüdür. Watson 

Content Analytics, bilineni doğrulamak ve bilinmeyeni ortaya çıkarmak için 

kuruluşların kurumsal bilgileri anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. 

Watson Content Analytics: 

Kullanımı kolay analitik görselleştirmelerle kurumsal içerikteki eğilimleri, 

modelleri ve ilişkileri ortaya çıkararak bilgileri öngörülere dönüştürür. 

Kullanıcılara işin anlaşılması yoluyla ilgili içerikte yardımcı olarak gelişmiş 

içerik keşfi sağlar. 

Güçlü analitik uygulamalarının hızla oluşturulması için bütünleştirilmiş bir 

geliştirme ortamı sağlar. 

Açık standart platformu kullanarak diğer IBM sistemleri ve çözümleriyle 

daha üst düzeyde ölçeklenebilirlik, esneklik ve bütünleştirme sağlar. 

 Bilgileri öngörülere dönüştürür. 

 Gelişmiş içerik keşfi sağlar. 

 Bütünleştirilmiş bir geliştirme ortamı sağlar. 

 Daha üst düzeyde ölçeklenebilirlik, esneklik ve bütünleştirme sağlar. 

IBM WATSON Content Analytics Kullanıma Hazır… 


