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Değerli e-Okurlarımız, 

Günlük hayatımızın rutinlerine dönüp 

baktığımızda zamanımızın büyük bir kısmını 

bir şeyleri aramak ile geçiriyoruz. Bir şeyleri 

arama aslında hayatımız ile o kadar iç içe 

geçmiş ki kimi zaman bu eforun farkına bile 

varmıyoruz. Öyle ki sabah gömleğimize 

uygun kravat ararken, akşam 

buzdolabımızdaki malzemeler ile 

yapabileceğimiz yemeği düşünüp, aslında 

yine bir arama çalışması yürütüyoruz.  

İş hayatımızda da durum farklı değil, kimi 

zaman aranana bir doküman, bir e-mail, bir 

bilgi veya bir başka kaynak olabiliyor. 

Özellikle günümüzde karşı karşıya kaldığımız 

görece büyük, yarı yapılandırılmış veya 

tamamen serbest metinler den oluşan 

içerikler içinden sonuç almak için birçok 

farklı yöntem, algoritma veya yaklaşımlar 

bulunuyor.   

Aksis ailesi olarak gelecek vizyonumuza 

uygun olarak elimizdeki verileri daha 

kullanılabilir kılmak, aradığımıza daha kolay 

ulaşırken, ulaştığımız verinin kalitesini 

arttırmak adına bir dizi projeyi kendi 

bünyemizde başlatmış bulunuyoruz.  

Daha önceki bültenlerde belirttiğimiz mobil 

doküman yakalama çözümlerimize OCR ve 

doküman sınıflandırma özelliklerini 

ekliyoruz.  
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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                                  

Bozlu Art Project (Nişantaşı) , küratörlüğünü Oğuz Erten'in 

yaptığı Respect / Saygı isimli sezonun son sergisinde sanat 

yapıtının piyasa koşullarından bağımsız tek başına bir söylem 

içeren, izleyiciyi değiştiren, dönüştüren ve yeni farkındalıklar 

yaratan çok yönlü yapısına bir saygı niteliğindeki bakışla 

müzelerin duvarlarında görmeye alışık olduğumuz sanat 

yapıtlarına ve onların sanatçılarına yeniden bakmayı öneriyor. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.08.2015 

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

SORU: Kodak i2620 doküman tarayıcısının dakikadaki tarama 

hızı nedir? 

Bu sayede klasik (tarayıcı, faks veya 

eposta ile dokümanların alınması gibi) 

yöntemler dışında kalan, bizi sürekli içerik 

üreten veya üretme potansiyeli olan 

kanalları olabildiğince belirli bir disipline 

getirmeyi amaçlıyoruz. Sisteme aktarılan 

dokümanlar ile ilgili olarak ise yine kendi 

bünyemizde geliştirmeye devam ettiğimiz 

gelişmiş arama çözümleri ile sizlere daha 

fazla ve daha anlamlı bilgi çıkarmayı 

hedefliyoruz.  

Sizlerle birlikte yüksek katma değerli 

projeleri başarı ile hayata geçireceğimize 

inanıyoruz.   

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için 

bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Aydın TOPRAK  

BT Grup Müdürü 
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KODAK ALARİS  -  YENİ ÇÖZÜMLER i2420 

MISSION IMPOSSIBLE : ROUGE NATION 

Bu filmde Ethan Hunt (Tom Cruise) ve ekibi, şimdiye 

kadar giriştikleri en zorlu göreve, Syndicate adında bir 

dolandırıcılık çetesini çökertme görevine atılacaklar.  

IMF organizasyonunu hedef alan çeteyi amaçlarına 

ulaşmadan önce durdurmak zorundadırlar. 

Kodak Alaris doküman tarayıcı alanındaki yeniliklere ve 

yatırımlara devam ettiğini gösteren yeni ürünlerini tanıttı. 

Doküman tarayıcı ailesinin yeni üyesi olan Kodak i2420 tarayıcı 

sektörün beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

tasarlandığını belirtmek isteriz. Kodak i2420 doküman tarayıcının 

dakikadaki doküman tarama hızı 40 sayfa/ 80 görüntü olarak 

çıktı vermektedir. Günlük ortalama tarama kapasitesi 5.000 

sayfadır.  Doküman tarayıcının en önemli özelliklerinden biri ise, 

donanımsal olarak taranan evrak üzerinden barkod okuma ve 

okunan barkod değerini indeks alanı ve dosya adı olarak 

çıkarabilmektedir. 

Demo ve detaylı bilgi için bizleri arayın. 


