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Değerli e-Okurlarımız, 

Kangurular geri geri yürüyemezler. 

Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. 

Bu iki bilgiden sonra artık yazımıza 

geçebiliriz. 

Bu ay sizlere geliştirdiğimiz Aksis Mobil 

Evrak’ın Html 5 tabanlı yeni sürümü 

hakkında bilgi vereceğim. 

Tek bir geliştirme ile hazırladığımız yazılım 

IOS,Android,Windows Phone da platform 

bağımsız olarak çalışmaktadır.  

Telekom, Finans, Bankacılık sektöründe 

evrak yönetim sürecinin maksimum hız ve 

yönetilebilir olması uygulamanın en baştaki 

hedeflerinden biridir. 

Dinamik olarak evrak ağacınızı 

oluşturabilmeniz için ürün içerisinde yönetim 

paneli bulunmaktadır. 

Html 5 tabanlı ürünümüzün avantajları 

nelerdir ? 

 Tüm cihazlarda ortak görünüm ve 

kullanılabilirlik. 

 Veri gönderim ve sorgulama 

işlemlerinde popüler JS 

Frameworklerine entegrasyon 
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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                                  

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank Sanat’ın işbirliğiyle 20. 

yüzyılın en büyük uluslararası sanat ağı olan ZERO sanat 

akımının dinamik ve yenilikçi ruhuna ev sahipliği yapmaya 

hazırlanıyor. II. Dünya Savaşı sonrasının durağan ve olumsuz 

atmosferinde “sanat sıfırdan başlamalıdır” prensibiyle 1957 

senesinde Düsseldorf’ta doğan ZERO akımı, ismini bir roketin 

kalkışından önceki geri sayımdan alıyor. Geleneksel sanat 

anlayışını sıfırlayarak aydınlık ve şeffaflık dolu yepyeni bir 

dünya vaadiyle yola çıkan ZERO, kuruluşundan seneler sonra 

bugün de geçerliliğini ve dinamizmini korumaya devam ediyor. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert 

Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 30.09.2015 tari-

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

SORU: Kodak i4850 doküman tarayıcısının dakikadaki tarama hızı 

nedir? 

 

 Merkezi yönetim konsolundan evrak 
arşiv kırılımını oluşturma ve 
düzenleme . 

 Mobil evrak çözümünüz için hazır 
işlem sayfları (Login ekranı, müşteri 
sorgulama ekranı, müşteri 
yazışmaları ekranı). 

 Native OCR ile veri çıkartma ve 
sınıflandırma. 

 TC Kimlik fotoğrafı işleme. 

 Kurumsal iş akışlarıyla entegrasyon. 

Desteklenen platformlar ? 

Ürünümüz IOS,Android ve Windows 

Mobile / RT platformlarını 

desteklemektedir. 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için 

bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Birol COŞKUN  

Kıdemli Yazılım Mühendisi 
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KODAK ALARİS  -  YENİ ÇÖZÜMLER i4850 

KOD ADI : U.N.C.L.E 

1960'lı yıllarda geçen ajan hikayesinde Solo ve 

Kuryakin adlı 2 ajanın aksiyon dolu takip öyküsü 

anlatılıyor. CIA ajanı Napoleon Solo (Henry Cavill) ve 

KGB ajanı İlya Kuryakin (Armie Hammer), soğuk savaş 

yıllarının gergin ortamında nükleer silahlar geliştirerek 

bütün dünyayı tehdit eden bir suç örgütüne karşı 

güçlerini birleştirirler. İlk başta birbirinden çok 

hoşlanmayan ikilinin örgütün içine sızabilmek için tek 

şansı, oldukça önemli işler yaptıktan sonra ortadan 

kaybolan bir Alman bilim adamının kızı olan Gaby'dir  

Kodak Alaris doküman tarayıcı alanındaki yeniliklere ve 

yatırımlara devam ettiğini gösteren yeni ürünlerini tanıttı. 

Doküman tarayıcı ailesinin yeni üyesi olan Kodak i4850 tarayıcı 

sektörün beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

tasarlandığını belirtmek isteriz. Kodak i4850 doküman tarayıcının 

dakikadaki doküman tarama hızı 150 sayfa/ 300 görüntü olarak 

çıktı vermektedir. Günlük ortalama tarama kapasitesi 125.000 

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. 


