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Değerli e-Okurlarımız, 

Aksis olarak içinden geçtiğimiz 2014’ün, 

yeni değişikliklere başladığımız bir sene 

olduğunu daha önceki yazımda 

bahsetmiştim. Bu yazımda biraz daha bu 

konudan bahsetmek istiyorum. 

2015 bizim için değişimin devam edeceği 
bir yıl olmaya devam edecek. Üst 
Yönetimimizin başlattığı değişim programın 
ilk aksiyonun olarak satış departmanımız 
yeniden organize oldu. Yeni CRM alt 
yapısına geçerek hizmet verdiğimiz müşteri 
ve ürün portföylerimizi daha kolay analiz 
etmeye başladık. Bu kaynaklarımızı daha 
verimli yönetebilmek adına ilk önemli 
adımdı. 

Müşteri memnuniyetini artırmada bir diğer 
önemli adımımız HR süreçlerinin yeniden 
tanımlanması çalışanlarımızdan beklentinin 
netleşmesi ve bu sayede çalışan 
memnuniyetimizin artırılması oldu. 
Biliyoruz ki bu alanda yapılan her olumlu 
değişim siz müşterilerimize katma değer 
yaratacak. Bu konuda IK yöneticilerimiz 
dışarıdan profesyonel danışmanlık alarak iş 
süreçlerimizi ve süreç KPI’larımızı iş 
birimleriyle beraber tekrar tasarladı. Bir 
yandan da eğitim envanterimiz çıkarılarak, 
yeni eğitim ihtiyaçları sistematik bir şekilde 
gelişim alanlarımıza göre çıkarılmaya 
başlandı. 
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Filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların şifreli 

haberleşmelerinin kodlarını çözen Alan Turing'in 

Nazileri durdurma başarısı anlatılıyor. 

Alan Mathison Turing (23 Haziran 1912 – 7 Haziran 

1954), İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve 

kriptolog. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. 

Geliştirmiş oldugu Turing testi ile makinaların ve 

bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup 

olamayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştür. 

 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 27.02.2015 

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

SORU: Kodak Alaris ‘in doküman yönetimindeki yazılım çözüm-

lerinden birinin adı nedir? 

Teknik tarafta yeni uzman 

kadrolaşma ve doküman yönetimi 

alanında 20 senelik birikimimizi 

birleştirerek yeni servislere imzalar 

attık. Mobil alanda ve e-arşiv gibi 

alanlarda şirketlere özel çözümler 

üretir hale geldik. Teknik kadromuz 

bu doğrultuda, sizlere özel daha iyi 

hizmet verebilmek için büyümeye 

devam edecek.  

Değişim heyecanımız devam 
ederken, 2015’in sizlerle beraber 
başarılı projelere vesile olmasını 
dilerim.  
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DAVETLİMİZSİNİZ : Bilgi ve Doküman Yönetimi, 24 Şubat 


