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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere kurumsal içeriklere her zaman 
ve her yerden erişmemize olanak sağlayan 
mobil capture çözümlerimizden bilgiler 
vereceğim. 
  
Mobil uygulamalar artık bir çok alanda 
kullanıma başlandı ve ülkemizde de yaygın 
bir şekilde kurumsal çözümler arasında yer 
almakta.  
 
Bizler de Aksis olarak Telekom ve Finans 
sektörüne özel geliştirdiğimiz Mobil Capture 
çözümlerimizle müşterilerimize evrak 
yönetim sürecinde hız kazandırmayı 
hedeflemekteyiz.  
 
Aksis Mobil Capture Çözümleri ne gibi 

avantajlar sağlar?  

 Öncelikle yer ve zaman bağımsız 
olarak evrakları arşivlenme, 
görüntülenme ve paylaşabilme imkanı 
sunmaktadır. 

 Dinamik bir yapı kazandırır. İhtiyaç 
duyulduğu anda minimum donanım 
gerekisinimi ile evraklar üzerinde hızlı 
veri girişi yapılabilir. 

 OCR ile fotoğrafı çekilen evraklar 
üzerinde sınıflandırma ve veri 
çıkartma işlemleridir. 

 TC Kimlik fotoğrafı işleme. 

 İstenilen dosya tipinde ve formatta 
arşivleme 

 Fotoğrafı çekilen görsel üzerinde 
otomatik iyileştirmeler yapılması. 

 En önemlisi kurumsal iş akışlarıyla 
entegre edilebilir. 
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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                                  

Aksis Ailesi olarak, bizlere hayat veren ,hayatı öğreten, her 

zaman yanımızda olan gücümüze güç katan annelerimizin 

“ANNELER GÜNÜ” ‘nü kutlarız. 

 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 29.05.2015 

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

SORU: Kodak Alaris ‘in doküman yönetimindeki yazılım çözüm-

lerinden birinin adı nedir? 

Hangi platformaları destekliyoruz? 
 
Geliştirdiğimiz mobil uygulamalarımız 
native çalışacak şekilde dağıtımı 
yapılmaktadır. 
 
Size özel uyarlanacak uygulamalarımız 
IOS, Android ve son olarak Windows 
RT / Windows Mobile işletim 
sistemlerini desteklemekteyiz. 
 
Demo almak için satış birimimizle 
iletişime geçebilirsiniz. 
 

Selim ARLI 

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 
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IBM ‘den AKSİS ‘ e  CAMSS Proje Ödülü 

Soldan Sağa : Nedim NAZLI - IBM Yazılım Grubu Ülke 

Müdürü, Burak MÜJDECİ - Aksis Genel Müdürü ,  Oral 

Tugay TÜNTAŞ - IBM Çözüm Ortakları Ülke Müdürü 

MAD MAX FURY ROAD 

Mad Max serisi, 3. filmden tam 30 yıl sonra tekrar 

sinemalara dönüyor. Tam bir görsel şölen sunan filmde 

Mel Gibson'la özdeşleşmiş Mel Gibson karakterini Tom 

Hardy canlandırıyor. 

IBM tarafından düzenlenen IBM Çözüm Ortakları 

toplantısında yılın başarılı iş ortaklarına verdiği  CAMSS proje 

ödülünü aldık. 

Bizi başarıya ulaştıran müşterilerimize  teşekkür eder ve bu 

başarıyı sizlerle paylaşmak isteriz. 


