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Değerli e-Okurlarımız, 

Tüm hızıyla başladığımız 2015 yılının ilk üç 

ayını tamamlamakla beraber,  doğanın 

tekrar uyanışına tanıklık ediyoruz.  Bu 

uyanışın hepimize yeni fırsatlar getirmesini 

ve yeni ufuklar açmasını dilerim. 

2015 ‘in ilk çeyreğinde  bizler için pek çok 

başarıyı kutladığımız ama en önemlisi ilklere 

imza attığımız bir başlangıç oldu.  . 

2015 bizim için ilkler için  devam edeceği bir 

yıl olmaya devam edecek. Üst Yönetimimizin 

başlattığı yatırım programın ilk aksiyonu 

olarak ürün portföylerimizi genişletecek 

çalışmalara başladık. Bu çalışma, 

deneyimlerimizi ve kaynaklarımızı daha 

verimli değerlendirmek için güzel bir 

başlangıç olmuştur. 

Teknik tarafta yeni uzman kadrolaşma ve 

kurumsal içerik/süreç yönetimi alanında 

yirmi senelik birikimimizi birleştirerek yeni 

çözümlere imza atacağız. Mobil alanda ve e-

arşiv gibi alanlarda tüm şirketler tarafından  

kullanılabilecek kurumsal çözümler 

geliştirmekteyiz. Teknik kadromuzun 

yönettiği bu projelerle, sizlere özel daha iyi 

hizmet verebilmek için çalışıyoruz.  

Tüm çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
ederken, Aksis deneyimini ve çözümlerini 
2015’ de de sizlerle tanıtmak bizlerle 
iletişime geçmenizi bekliyoruz. 

Burak MÜJDECİ 

Genel Müdür 

KINGSMAN : GİZLİ SERVİS 

 

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                                  

Bir nevi kalburüstü James Bond parodisi olarak da 

değerlendirilebilecek olan Kingsman, Kick Ass'in 

yaratıcısı olan Mark Millar ve Dave Gibbons'ın yarattığı 

çizgi romandan beyazperdeye aktarılıyor. Filmde çok 

yetenekli, ancak işlenmemiş bir sokak genci olan 

Eggsy'nin (Taron Eggerton) çok gizli bir casusluk 

organizasyonuna kabul edilmesi ve organizasyonun çok 

zorlayıcı eğitim aşamalarından geçmesi konu ediliyor. 

Tam bu sırada sorunlu bir dahinin tüm dünyayı tehdit 

etmeye başlaması, işin şeklini değiştirecektir. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Res-

taurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.03.2015 tarihine 

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

SORU: Kodak Alaris ‘in doküman yönetimindeki yazılım çözümlerin-

den birinin adı nedir? 
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Kodak Alaris ’den Yeni Doküman Tarayıcı  
 

Kodak ScanMate i1180   

Dakikada 40 Sayfa / 80 Görüntü 

HIZLI.FAYDALI.MÜŞTERİ DOSTU. 

Günümüzün ticari işlemleri büyük bir hız gerektiriyor. 

İşletmelerin, müşteri görüşmelerinin neredeyse tamamında hızlı 

bir şekilde belgeleri tarayıp bilgileri alması ve çok hızlı bir şekilde 

bir sonraki işleme geçmesi gerekiyor! 

Kayıt masasında görev alan işletme temsilcileri kağıt, kimlik ve 

hesap kartı gibi birçok farklı türde belge taramak zorunda 

kalabilir. İşlem devam ederken, temsilcinin bu belgeleri 

kaybetmemesi veya yanlış dosyaya eklememesi çok önemlidir. 

Tarama işlemi, temsilcinin dikkatini önündeki müşteriden 

ayırmasına neden olmamalıdır. Ofis yöneticileri, işlevsel görevleri 

tamamlayarak ve günlük işlem sayısını arttırarak temsilcilerinin 

müşterilere devamlı olarak odaklanmasına ihtiyaç duyar: Bunun 

için etkin bir görüntüleme teknolojisi olmazsa olmazdır. 

Tıbbi ofis kayıt masaları, banka vezneleri, devlet ve belediye 

daireleri ve sigorta acenteleri gibi: kurumların birçoğu bu gibi 

genel zorluklarla karşılaşır. 

Ürün demosu için bizi arayın... 


