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Değerli e-Okurlarımız, 

Sektör ne olursa olsun kurum içi süreçlerin 
merkez noktalarından birisi dosya 
yönetimidir(DYS). Bu bağlamda dosya 
yönetim sisteminin hızlı, etkin ve 
özelleştirilebilir olması dolaylı olarak pek çok 
kurumsal süreci olumlu etkileyecek ve 
ölçümlenmediği bazı alanlarda dahi genel 
verimliliğe katkı sağlayacaktır. 

 
Kurumlar için direk ve dolaylı etkileri bu 
kadar derin olan elektronik belge yönetimi 
yazılımları seçiminde daha önce kullanılan 
uluslararası standartlara(ISO 15489-1, ISO 
15489-2 ve ISO 27001) ek olarak Türkiye 
bazında TS13298 kalite standartına dikkat 
edilmektedir. 2008 yılında yayımlanan 
genelge ile tüm kamu kuruluşlarının 
elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 
13298 no’lu standarda göre işlem yapması 
zorunlu hale getirildi. 2013 yılı sonunda 
yayımlanan e-Arşiv tebliği ile özel sektörde 
de faturanın elektronik ortamda 
düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi 
standartizasyona tabi tutuldu. Bu konuda 
her türlü detay için www.efatura.gov.tr web 
sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Resmi kurumlarda yaptığımız işlemlerde 
uğraşmak zorunda kaldığımız belge miktarı 
ve ülke nüfusu düşünüldüğünde kamuda 
belge yönetiminin ne kadar karmaşık ve 
hassas olduğunu tahmin edebiliriz. Bu 
hassasiyetle hazırlanan TS13298 kalite 
standartı güvenlikten, kolay kullanıma her 
alanda ciddi bir detay ile hazırlanmış. 
Örneğin kullanıcının kolay erişimi için 
favorilerim kısmı zorunlu tutulmuştur. Belge 
yaşam döngüsü temel nitelikleri tanımlanmış 
ve kuruma göre özelleştirilebilir olması 
istenmiştir. 
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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                                  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla T.C. Batum 

Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen “Batumlu Ressamlar 

Karma Resim Sergisi” 04-13 Temmuz tarihleri arasında Taksim 

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde (Maksem) gerçekleşecek.  

 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.07.2015 

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

SORU: Kodak Alaris’in doküman yönetimindeki yazılım çözüm-

lerinden birinin adı nedir? 

Halihazırda kamu süreçlerinde eDevlet 
ve elektronik belge yönetimi ile ciddi 
bir fark oluştu. TS13298 ile zorunlu 
kılınan etkin belge yönetimi daha iyi 
uygulandıkça tabana yayılan bir 
şekilde, belediyelerde, ünversitelerde, 
ticaret odalarında vs. süreçlerde 
verimlilik artışını gözlemlemeye devam 
edeceğiz.  

Bununla birlikte her geçen gün biz de 
kamusal işlerimizi artan bir yüzde ile 
sadece internet kullanarak daha pratik 
yapabileceğiz. 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak 

için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Ali YILDIRIM 

Kıdemli Yazılım Mühendisi 
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HIZLI FATURA İŞLEME ÇÖZÜMLERİ 

TERS YÜZ 

Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni 

bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-

Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir 

ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki 

duyguları o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), Korku (Bill 

Hader), Öfke (Lewis Black), Nefret (Mindy Kaling) ve 

Üzüntü (Phyllis Smith)... Riley'in zihninin içinde 

yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren 

duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa 

neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur 

ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular 

bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz 

şaşkındır... 

IBM Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture, bir 

faturadaki kritik bilgileri yakalamak ve herhangi bir manuel 

veri girişi gerektirmeksizin bunları kurumsal kaynak planlama 

sisteminize aktarmak için belge tarayıcılarla bütünleşir. Bu 

yazılım, satıcı kodu, tarih, kalem ve toplam tutarlar gibi 

temel fatura verilerini doğru şekilde yakalamak için gelişmiş 

optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanır. Artık fatura 

işleme maliyetlerini azaltabilir, doğruluğu artırabilir ve borç 

hesapları personelinizin daha üretken olmasına yardımcı 

olabilirsiniz. 

Demo ve detaylı bilgi için bizleri arayın. 

http://www.efatura.gov.tr/

