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Değerli e-Okurlarımız, 

Aksis ailesinin yeni yüzlerinden biri olarak , 

sizlere bu ay ekip çalışmasıyla ilgili olarak 

yelken sporunu kullanarak nasıl 

geliştirebileceğinizi  dair deneyimlerimi 

aktaracağım. 

Günümüz iş hayatında bireysel başarılar 

yerini takım çalışmasına ve başarısına 

bırakıyor. Bu sayede ortaya daha yaratıcı ve 

daha dinamik çözümler çıkıyor. Şirketler 

bireysel başarıdan ziyade sonuç odaklı ve 

etkili çözümler üretebilen ekipler kurmayı 

hedefliyor. Ekibi kurarken de fark yaratan ve 

daha üstün kişileri seçmeye özen 

gösteriyorlar. 

Ekip çalışmasının başarılı olması için en 

önemli faktör, bireylerin birlikte çalışma 

becerilerinin olmasıdır. Buna ek olarak, 

problem çözme, karar verebilme, fırsatları 

değerlendirme ve müzakere gelir. Başarı 

sürecini hızlandırmak ve aynı zamanda 

kalıcılığını sağlamak için nitelikli bir takım 

çalışmasına sahip olmak gerekir. Bu süreci 

hızlandırmak için firmalara yönelik takım 

çalışması aktiviteleri düzenlenmektedir. 

Buna en güzel ve sıradışı bir etkinlik olarak, 

yelkeni önerebilirim. 

FOCUS 

 

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                                  

Nicky zamanının en usta dolandırıcılarından biridir. Bir 

gün Jess Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın 

ile yolları kesişir. Sıradan bir kadın olmayan Jess, 

soygun konusunda en az Nicky kadar önemli bir 

potansiyel barındırmaktadır. 

 

Will Smith'in acemi dolandırıcı Jess’e karşı duygular 

besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky’yi 

canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk 

öyküsüne ev sahipliği yapıyor. 

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

taurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 30.04.2015 tarihine 

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

SORU: Kodak Alaris ‘in doküman yönetimindeki yazılım çözümlerin-

den birinin adı nedir? 

 

Yelken, en önemli takım sporlarından 

biridir. Değişken, farklı koşulları, hem 

dayanışmayı hem rekabeti içinde 

barındırmasıyla takım ruhu yaratma 

bakımından eşsizdir. Bu eğitimin 

temelini bireylerin uyum içinde 

çalışması oluşturur. Bir şirkette nasıl 

departmanlar varsa, yelkenli teknede 

de bölümler vardır; dümenci, ana 

yelkenci, flokçu gibi. Eğer bu 

bölümler uyum içersinde çalışmazsa 

herkes kendi alanında başarılı olsa 

bile tekne düzgün ilerlemez. Bu 

yüzden teknede paylaşılan görevler 

bir bütün oluşturarak, çalışanların 

gerçek iş hayatındaki görevlerini, 

hem kendilerinin hem de takım 

arkadaşlarının anlamasını sağlar. 

Ayrıca, denizin verdiği huzur, 

ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirerek 

performansınızı artıracaktır  
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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... 


