1992 yılında kurulan Bilgi Birikim Sistemleri (BBS), kurulduğu günden bu yana bilgi teknolojileri alanında
faaliyet göstermektedir. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti ilke edinmiş kuruluş, uzman kadrosu ile
anahtar teslimi projeler sunmaktadır. BBS, bilgi işlem sektöründe ürettikleri birikimin, ülke sınırları dışında da
değerlendirilmesi amacıyla DÜNYA ŞİRKETİ olmak hedefini kendisine vizyon edinmiştir. İş ortakları arasında
bilgi teknoloji şirketlerinin önde gelen markalarının bulunduğu BBS ülkemiz bilgi teknolojileri sektörünün
saygın bir şirketidir.

Neden IBM YAZILIMLARI?
• IBM Yazılımlarının ardındaki itici güç uzmanlıktır. İş uzmanlığı, donanım ve
teknoloji uzmanlığı, sektör uzmanlığı, sistem uzmanlığı, vb. alanlarında IBM
benzersiz bir deneyime ve bilgi birikimine sahiptir; bu sayede, gereksinimlerinizi
anlayıp gerçek sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur.
• IBM Yazılımları değişim için geliştirilmiştir. Bu yazılımlar açık yazılımlardır.
Kolayca bütünleştirilebilir ve esnektir. Halihazırda sahip olduğunuz
uygulamalarla birlikte çalışır ve gelecek için hazırdır.
• IBM Yazılımları kullanıma hazırdır. Son derece güçlüdür ve gereksinimlerinizi
karşılayacak biçimde ölçeklenebilir. Dünya çapında sayısız uygulamada bu
özellikleri kanıtlanmıştır. Küçük bir hukuk firması, orta ölçekli bir banka veya
büyük bir ilaç şirketi... Bunlardan hangisi olursanız olun, çeşitli hizmetlere
ve desteğe dayalı olan IBM Yazılımları en büyük güçlükleri aşmanıza ve yeni
fırsatlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
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IBM Kurumsal İçerik ve İş Süreçleri Yönetimi Çözümleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FileNet ile Doküman, İçerik, İş Akışı ve İş Süreçleri Yönetimi
CoMex ile Sözleşme Yönetimi
Datacap ile Belge Tarama-Yakalama Sistemleri ve Fatura Otomasyonu
ScanPro ile Doküman Tarama ve Hızlı Veri Girişi
Content Collector ile Dosya, e-Posta, SAP ve SharePoint Veri Arşivleme Çözümleri
Content Analytics ile Arama ve Keşif
Uyumluluk
Danışmanlık ve Bakım - Destek Hizmetleri
Servis Büro Hizmetleri; Arşivdeki belgelerin tasnif edilmesi, taranıp, elektronik hale
getirilmesi, gözden geçirilmesi, arama kriterlerinin girilmesi ve İçerik Yönetim Sistemine
aktarılması işlemleri.

SECURITY

ICS

IBM İşbirliği Çözümleri
• Notes ve Domino ile Yerleşik İşbirliği
• Connections veya Connections Content Manager ile Sosyal Ağlar ve Bütünleşik Çalışma
Platformları
• Sametime ile Anlık Mesajlaşma, Toplantı Arabirimi, Ses ve Görüntülü İletişim
• Protector for Mail Security ve Encryption ile e-Posta Güvenlik ve Şifreleme Sistemleri
• Danışmanlık ve Bakım - Destek Hizmetleri

IBM Sistem Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri
• Security Identity and Access Manager ile Güvenli, Otomatikleştirilmiş ve İlke Tabanlı Kimlik ve
Erişim Yönetimi
• Tivoli Storage Manager Veri Yedekleme ve Geri Yükleme Yönetimi
• Tivoli Monitoring ile Bilgi Teknolojileri Altyapı Performansı ve Kullanılabilirliği Optimizasyonu
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IBM Kurumsal İçerik ve İş Süreçleri Yönetimi Çözümleri
Acaba?

• Kurumunuzun başarısı için en stratejik olan bilgileri, inisiyatifi ele alarak, proaktif bir şekilde
yönetebiliyor musunuz?
• Aradığınız kurumsal bilgiye kolay ve hızlıca ulaşabiliyor, ilgili kişilerle paylaşabiliyor, tasarımı ve formatını
kolayca değiştirebiliyor musunuz?
• Kurumunuzda, yapısal olmayan bilgiler için kayıt yönetimi, iş süreçlerinin bütünleştirilmesi gibi hizmetleri
içeren uyumlu bir sisteminiz var mı?

ECM Nedir?
Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM-Enterprise Content Management), şirketlere, iş süreçlerini
dönüştürme, dijital içeriğin tüm biçimlerine erişim ve yönetim, mevzuata uygunluk gereksinimleriyle
bağlantılı güvenlik ve denetim bilgileri edinme ve içerik teslimatını herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde
gerçekleştirmeye uygun bir altyapı için iyileştirme olanağı sunarak gelişmiş işgücü verimliliği sağlar. ECM,
kuruluşların, görüntüleme, kayıt yönetimi, gelişmiş durum yönetimi, iş akışı ve işbirliği, bilgi yaşam çevrimi
yönetişimi içerik keşfi, arama ve analitik yetenekleriyle kağıda dayalı çalışma biçiminden elektronik kayıtlara
dayalı bir çalışma biçimine geçmelerini sağlar.
Sürekli artan bilgi hacmi ve hızla değişen iş yapış yöntemleri nedeniyle kurumun elindeki bilgilerin kurum
birikimine dönüştürülmesi ve bu birikimin katma değer sağlayacak şekilde süreçler içerisinde kolay, hızlı ve
güvenli bir şekilde kullanıma sunulması, rekabet üstünlüğü sağlamada en etkin yöntemlerden birisidir. Üstelik
bu bilgileri müşteri, sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşarak süreç verimliliğini arttırabilirsiniz.
IBM FileNet, kurumlara, taranmış resmi belgeler, Microsoft Office® dokümanlar, fotoğraflar, kayıtlar,
raporlar, XML, e-posta, ses ve görüntü dosyaları ve işlem verileri gibi yapısal olmayan içeriğin yaratılmasının,
yakalanmasının, kullanılmasının ve saklanmasının kontrolü ve organize edilmesinde yardımcı olur.
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İş Akışı ve İş Süreçleri Yönetimi
IBM FileNet Business Process Manager, içerik ve insan merkezli süreçler için insanlar ve
sistemler arasındaki iş akışını yönetir.
Büyüklüğü ne olursa olsun her kuruluş, tüm faaliyetlerinin temelini oluşturan karmaşık iş süreçlerine sahiptir.
Bu süreçler genellikle otomatik olmayıp, işletme genelinde en yüksek düzeye çıkartılmamıştır. İş süreçleri
verimli ve etkili olmalı; kişileri, iş sistemlerini, içeriği ve uyumluluk gereksinimlerini birleştirmelidir.
Standartlara uygun ve geniş bir sektör yelpazesinde esnek olan, kanıtlanmış bir iş süreci yönetimi yaklaşımı
devreye alma süresini kısaltır ve rekabet avantajını artırır. IBM kurumsal içerik yönetimi, süreç yönetimi
yeteneklerini içerik yönetimi ile birleştirerek uygulamaların içeriğini etkinleştirir ve olay odaklı, bilgiyle ilişkili
karar süreçleri yürüterek doğru bilgi ile doğru kararı almanıza yardımcı olur.

İŞ SÜREÇLERİ HER YERDE...

Öncelikli Ürünler

• İş akışı uygulamaları ile her bir işlemin hangi aşamada
olduğu, nerede beklediği veya takıldığı, hangi birimin veya
kullanıcının ne kadar zamanda işlemler için zaman ayırdığı
gibi konular kolayca takip edilebilir.

Doküman ve içerik yönetimi;
IBM FileNet CM (Content Manager)
İş akışı ve iş süreçleri yönetimi;
IBM FileNet BPM (Business Process
Manager)
Sözleşme yönetimi;
CoMex
Geliştirilmiş vaka yönetimi;
IBM ACM (Advanced Case Management)
Belge tarama-yakalama sistemi ve fatura
otomasyonu; IBM Datacap
Belge tarama ve indeksleme uygulaması;
Scan Pro
Arşivleme sistemleri; IBM Content Collector
ICC for eMail, ICC for Files, ICC for SAP ve
ICC for MS SharePoint

• Elektronik doküman yönetim ve arşiv sistemleri,
iş akışlarını hızlandırarak ve dokümanların işlem
görme sürelerini kısaltarak, birim zamanda birim iş
gücü tarafından daha çok işlemin başarılı bir şekilde
bitirilebilmesine olanak verir. Böylece, firmanın üretkenliği,
iş gücünü artırmaya gerek kalmadan artar.
• İç olaylara veya müşteri taleplerine çevik bir biçimde
ve anında yanıt verilmesi için süreçteki özel durumları
otomatik olarak yönetir.
• Diğer IBM kurumsal içerik yönetimi çözümleri ile
tam bütünleştirilmiş olan IBM FileNet P8'in ayrılmaz bir
parçasını oluşturur.
• BPMN (süreç modelleme) ve XPDL (tanımlama ve
yürütme) gibi süreç standartlarını destekler.

w w w. b i l gi b i r i k i m . c o m

ECM

Sözleşme Yönetim Sistemi
Sözleşme Yönetim Sistemi Kurumların mevcut ve yeni sözleşmeler olarak tüm sözleşmelerini elektronik
ortamda yönetmesini ve saklamasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Elektronik ortamda
hazırlanan veya taranarak elektronik ortama alınan sözleşmeler, imza ve onay süreçlerinde iş akışları
yönetilerek Kurumun bilgi havuzu olan IBM FileNet içerik yönetim sisteminde saklanır.

Kapsam ve Özellikleri
Kurumda oluşturulan sözleşme ve eklerin yetkili kişilerin onaylarından geçirilerek Kurumun bilgi havuzunda
saklanması, yetkilere göre erişimlerinin sağlanması, yapılan işlerin log'lanması, sözleşme ve kullanıcılarla
ilgili raporların oluşturulması, süresi gelmiş sözleşmelerle ilgili otomatik uyarıların oluşturulması, sistemde
depolanan dokümanların gözden geçirilmesi, revize edilmesi, izlenebilirliğinin sağlanması gibi özelliklere
sahiptir.
Türkçe arayüzlü, web tabanlı bir uygulamadır. Oluşturulan her sözleşme sistemde yeni bir referans numarası
oluşturularak saklanır. Güvenlik ön planda olup, her bir sözleşme ve ekleri kullanıcı, grup ve rol bazında
yetkilendirilerek saklanır. Sözleşmenin kimin tarafından oluşturulduğu, sözleşmelere ait indeks bilgilerin
kimin tarafından ve ne zaman güncellendiği, ne zaman onaya gönderildiği ve onaylandığı, kimin üzerinde
onayda beklediği gibi tüm bilgiler eski ve yeni değerler ile birlikte raporlanır. Her bir sözleşmeye ait farklı
formlar, alanlar ve onay iş akışları bulunmaktadır.
Finans Bölümü hangi sözleşmenin damga vergisinin geldiğini, hangilerinin ödenmesi gerektiğini takip edebilir.
Sistem, sözleşmesi bitiş tarihine belirli gün kalanları, revize edilmesi gerekenleri, onay zincirinde belirli
günden uzun süre kalanları ilgili kullanıcı ve yetkililere uyarı ve hatırlatma iletisi gönderir.

Sözleşme Tipleri

Neden Sözleşme Yönetim
Sistemi?

Ar-Ge sözleşmeleri
Bakım Onarım Sözleşmeleri
Banka ve Kredi Sözleşmeleri

• İlgili kişiler değerli zamanını sözleşmeleri kağıt
olarak hazırlamakla ve ihtiyacı olduğunda onları
dosya bazında aramakla geçiriyor.

Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri
Fabrika Sözleşmeleri
Farmakovijilans

• Kağıt olarak oluşturulan sözleşmeler
fotokopilerle çoğaltılıyor ve arşivlerde çoklu kopya
olarak saklanıyor.

Finans Sözleşmeleri
Gizlilik Sözleşmeleri

• Yetkisiz veya sakıncalı kişilerin eline geçme
olasılığı arttığı için güvenlik açığı oluşuyor.

Hizmet Satın Alma Sözleşmeleri
İnsan Kaynakları Sözleşmeleri
Kira Sözleşmeleri

• Sözleşmelerin süresi otomatik olarak takip
edilemiyor.

Kurumsal İletişim ile ilgili Sözleşmeler

• Detaylı arama yapılamıyor.

Lisans Sözleşmeleri

• Rapor oluşturmakla zaman kaybediliyor.

Mal Satın Alma Sözleşmeleri

• Onay esnasında yapılan değişikliklerin tarihçesi
takip edilemiyor.

Patent Sözleşmeleri

• Versiyonlar arası yapılan değişikliklerin takibi
zorlaşıyor.

Pazarlama Hizmetleri Sözleşmeleri
Yatırıma Yönelik Satın Alma Sözleşmeleri
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Evrak Yönetimi
• Süreli cevaplanması gereken belgelere zamanında cevap verilmesi sağlanır
• Gelen/giden evrak defteri ortadan kalkar, belgeler elektronik ortamda takip edilir.
• Gelen evrak ile verilen cevap kolaylıkla ilişkilendirilerek, her iki taraftan da belgeye hemen ulaşılabilir.
• Resmi ve iç yazışmalarda tam kontrol sağlanır
• Belge taranarak sisteme kayıt edildiği anda, ilgili bölüme anında ulaştırılır. Belgenin fiziksel olarak
dağıtımındaki zaman kaybı, yanlış dağıtımı ve gizliliğinin sağlanmasındaki tüm sorunlar ortadan kalkar.
• Gelen/Giden evraklarınız kayıt altına alınır
• Belgelerin kontrolsüz olarak, kopyalanarak dağıtılmasının önüne geçilir
• Gelen evrağın kurum içerisindeki akış süreci belirli ise, evrak akış modülü ile otomatik olarak kurum
içerisinde dolaşması sağlanabilir. Grafiksel olarak akış tasarlanır ve her onay noktasında kalacağı süreler bile
sisteme tanımlanabilir. Bu süreler aşıldığında sistem, otomatik olarak ilgili birim yöneticisine uyarı e- postası
ve mesajı atar. Birimlerde işlem gören belge sayısı, işlem zamanları, süre aşımları gibi detaylı yönetsel raporlar
gelen/giden evrak sisteminizin verimliliğini ölçmenizi ve aksayan noktalarını tespit etmenizi sağlar.
• Yoğun gelen evrak trafiğine sahip olan kurumlar, gelen/giden evrak hızlı arşiv ekranları ile kısa sürede
belgeleri doğrudan ScanPro ekranlarından tarayarak sisteme aktarırlar. Bu bölümde çok sayıda belgenin
en kısa sürede taranıp, anahtar kelimelerle sisteme aktarılmasını sağlayan bir çok kolaylık bulunmaktadır.
Belgelerin isimlendirilmesi ve indekslenmesi tanımlanabilir klavye kısayol tuşları ile çok hızlanır.
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Belge Yakalama & Tarama
Datacap Taskmaster Capture maliyeti azaltmak ve belge işleme verimliliğini artırmak için
belgelerdeki verilerin girilmesini otomatik hale getirir.
Datacap Taskmaster Capture, Kurumsal İçerik Yönetimine (ECM) giriş niteliğindedir. Belge işleme ve
dizinlemeyi kolaylaştırmak için yoğun emek gerektiren belge hazırlama ve el ile bilgi girişi işlemlerinin ortadan
kaldırılmasını sağlar. El ile veri girişini azaltmak için birden çok tanıma işlemcisiyle (OCR/ICR, OMR) makine
baskısı, el yazması, onay kutusu ve barkod verilerini çıkarır. Desen eşleştirme, anahtar sözcük ve kurallara
dayalı veri konumuna göre belge türünü belirler; şablon kurulumu gerekmez, Taskmaster yeni belge türlerini
anında öğrenir. Verilerin doğru olmasını sağlamak için veritabanı aramaları, matematik hesaplamaları ve
sağlama toplamları gibi gelişmiş doğrulamalar uygular. Karmaşık veri toplama uygulamalarının pahalı olan
programlama işlemleri olmaksızın tasarlanmasını ve devreye alınmasını sağlar.
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ScanPro
Kurumların fiziksel belgelerini kolay ve hızlı tarayıp,
firmaya özel arama kriterlerinin girilebileceği bir
desktop uygulamadır. Kurumsal İçerik Yönetim
Sistemi ile entegre olup, taranan imajları arama
kriterleri ile birlikte doğrudan sisteme aktarır ve
gerektiği durumda iş sürecini/akışını tetikler.

Scan Pro, tarayıcı cinsine göre hem çok sayıdaki toplu belgeyi yakalamak, hem de günlük, az miktardaki
belgeleri taramak için, kullanımı kolay bir belge tarama ve indeksleme yazılımıdır. Herhangi bir tarayıcı
cihazı kullanılarak, Scan Pro ile evraklar sadece birkaç dakika içinde yapılandırılmış ve erişilebilir bilgiye
dönüştürülebilir, Kurum Bilgi Havuzuna kaydedilebilir ve istenirse otomatik olarak bir iş akışı tetiklenebilir.
İstasyona bağlı bir tarayıcıdan doğrudan belge tarama yapılabileceği gibi daha önce taranmış dosyalar seçilerek
üzerlerinde işlem yapılabilir. Taranan veya dosya olarak yüklenen belgeler küçük resim (Thumbnail) olarak
görüntülenir. Küçük resim seçildiğinde belgenin gerçek boyutu üzerinde sağa çevir, sola çevir, zoom in, zoom
out gibi işlemler yapılabilir.
Görüntüler sayfa sayfa seçilerek farklı belge tipleri olarak sınıflandırılıp, herbiri için ayrı arama kriterleri
girilebilir. Arama kriterleri giriş alanları, IBM FileNet'te tanımlanan özelleştirilmiş belge tiplerinden dinamik
olarak oluşur. Belge üzerindeki Barkod bilgilerine göre otomatik ayrıştırma ve farklı işlem yapma seçenekleri
kullanılabilir.
Tanımlanmış ve arama kriterleri girilmiş belgeler doğrudan IBM FileNet Bilgi Havuzuna kaydedilebilir, belge
tipine göre bir iş akışı başlatılabilir.
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IBM Content Collector ile Arşivleme
Content Collector Discovery Analytics
• Değer Sağlar: Yasal keşif ve mevzuat uyumluluğu zorunluluklarını yerine getirmek için elektronik içeriğin
akıllı bir şekilde tek bir yerde toplanmasını, arşivlenmesini, aranmasını ve analiz edilmesini sağlar.
• Uygun Maliyetli: Kısıtlı bütçeye sahip kuruluşların, 250 ile 1400 arasında kullanıcıyı içeren küçük ve orta ölçekli
uyumluluk projelerini başlatmaları için başlangıç paketi (Starter Pack) tasarımıyla kullanıma sunulmuştur.
• Esnek: Starter Pack müşterileri, iş gereksinimleri arttığında istedikleri zaman sürümlerini tam lisanslı
ürüne büyütebilirler.
IBM Content Collector ürünleri ile aşağıdaki arşivlemeleri gerçekleştirebilirsiniz

•Content Collector for Email ile Elektronik Posta Arşivleme; kuruluşların yasal yükümlülüklere
daha iyi uyabilmek için e-postalar üzerinde kontrol sahibi olmasına, e-postaları iş süreçleri ile
bağlantılandırmasına ve depolama alanını yönetmesine yardımcı olur.
Modüler ve genişletilebilir mimarisi sayesinde kuruluşların Lotus Domino® ve Microsoft® Exchange e-posta
sunucuları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar.

•Content Collector ile Doküman Arşivleme; Content Collector for File Systems (önceki adı InfoSphere
Content Collector for File Systems), kullanıcıların dosya sistemlerindeki büyümeyi ve riski yönetmelerine
yardımcı olur.
•Content Collector ile SharePoint İçeriği Arşivleme; Content Collector for Microsoft SharePoint

2.1.1 (daha önce InfoSphere Content Collector for SharePoint olarak adlandırılıyordu); IBM ECM (Kurumsal
İçerik Yönetimi) ürününün yeteneklerini SharePoint kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletir.
FileNet Connector for SharePoint Document Libraries ürününün yerine, Content Collector ile tamamen
bütünleştirilmiş bir ürün sunar. SharePoint içeriğinin toplanmasına ve arşivlenmesine olanak tanır ve
SharePoint yeteneklerini, IBM ECM ve IBM BPM ürünlerini de kullanabilecek şekilde genişletir.

•SAP Uygulamaları için Arşivleme; IBM Content Collector for SAP Applications, kuruluşların

birleştirilmiş bir üründe yer alan Smart Archive ve kurumsal içerik yönetimi sayesinde SAP arşivlemenin
ötesine geçmesini sağlar.
Content Collector for SAP işletim maliyetlerini azaltır ve SAP kullanıcılarının ve süreçlerinin verimliliğini artırır.
Pazardaki en geniş arşiv hedefleri yelpazesini desteklerken SAP ortamları için SAP verileri ve belge arşivleme,
SAP içeriği etkinleştirme ve tamamlayıcı süreç yönetimi gibi olanaklar sağlar.
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Servis Büro Hizmeti
Dokümanlar›n fiziksel olarak depolanmas› için gereken arﬂiv dolab›, kasa, raf v.b. malzemelerin kullan›m›na
gerek kalmaks›z›n belgelerin dijital ortamda daha s›k› güvenlik ve felaket yönetimi senaryolar› ile korunmas›
ve yedeklenebilmesi sa€lanabilir.

Kuruma ait tüm fiziksel arﬂivi profesyonel bir altyap› ve mümkün olan en düﬂük hata oran› ile dijital ortama
taﬂ›yoruz. Servis büro olarak aﬂa€›daki hizmetleri yapmaktay›z.

Öncelikle evraklar tasnif edilir. Düzenlenen belgeler profesyonel doküman taray›c›lar› ile taranarak elektronik
ortama aktar›l›r. Taranm›ﬂ görüntülerin kalitesini art›rmak için elektronik iyileﬂtirme iﬂlemi uygulan›r. E€ikli€i
düzeltme, görüntü üzerindeki kirlili€i temizleme, z›mba delikleri gibi istenmeyen görüntüleri silme gibi... Bu
iﬂlemler özel uygulamalar veya görüntü iﬂleme kartlar› ile yap›l›r. Taranm›ﬂ belgelerin elektronik ortamda
tekrar bulunup, kullan›lmas› için arama bilgileri girilir. K›sa zamanda çok fazla say›da belgenin iﬂlenmesi bir
tak›m hatalara yol açabilir. Tamam› ﬂirketimiz elemanlar› olan deneyimli kadromuzla en kaliteli hizmeti vermek
hedefimiz. Taranm›ﬂ görüntüler arama bilgileriyle birlikte kurumun ihtiyac›na göre istenilen ortama aktar›l›r.
Genellikle kuruma ait doküman yönetim ve arﬂiv sistemlerine kaydedilir.
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ICS
IBM Connections – İş için sosyal yazılımlar
“Elinizin altındaki uzman”
IBM Connections, her büyüklükteki kuruluşa işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sunan, işletmelere yönelik
bir sosyal yazılımdır. İş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve çözüm ortaklarınız da dahil olmak üzere, profesyonel
ağınızdaki herkese ulaşmanızı sağlar. Ağlarınız, daha hızlı iş sonuçları elde etmek amacıyla işbirliğine dayalı
çalışmanıza, fikirler geliştirmenize, iyileştirmenize ve bilgiler keşfetmenize yardımcı olan birer topluluk haline
gelebilir.
IBM Connections size aşağıdakiler konusunda yardımcı olur:
• İş ağınıza ilişkin birleştirilmiş, özelleştirilebilir bir genel bakış sayesinde dünyayı masaüstünüze taşıma.
• İşe yönelik sosyal ağ oluşturma özelliği ile ağınızdan en iyi şekilde yararlanma. Bilgilerinizi paylaşmak için
topluluklara katılma. Yeni kişiler bulmak için profil özelliğini, ağınızı genişletmek için sosyal analitik ekran
bileşenlerini kullanma.
• Dosya özelliğini kullanarak bilgileri paylaşarak ve depolayarak işbirliğine dayalı çalışmaları akıllı bir şekilde
yürütme. İşlerinizi düzenlemek için etkinlik özelliğini kullanma.
• Web günlüklerini, vikileri, forumları, yer işaretlerini ve sosyal güncellemeleri kullanarak fikirleri ve bilgileri
paylaşma.
• Mobil aygıtınızdan veya var olan IBM yazılım çözümlerinden sosyal verilerinize erişerek her yerde sosyalleşme.
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ICS
IBM Notes/Domino: Bütünleşik İş Birliği Yazılımı
IBM Notes, tek veya çok kullanıcılı iş akışı veya özel
amaca yönelik uygulamalarının geliştirilip yaygın olarak
kullanılabileceği bir platformdur. Notes belirli prosedürler
çerçevesinde hareket eden iş süreçlerinin süresini kısaltıp
kalitesini belirgin şekilde arttırır; bu iş süreçlerinin artan
kalitesine doğru orantılı olarak çalışanların performansını
yükseltir.
Uygulama, geliştirme için gerekli olan teknolojileri tam
bir bütünlük içerisinde birleştirir. Notes, içerdiği örnek
uygulamalar yardımıyla organizasyonların iş akışlarına
hızlı ve etkin çözümler üretmede yardımcı olur. Masaüstü
ve ofis yazılımları ile ve geniş donanım destek portföyü ile
bütünleşmeyi kolaylaştıran ortamını sunar.

Sağladığı Kolaylıklar
• Proje takibi, iş takibi, elektronik posta, grup konferansı gibi bir çok uygulama Notes ile hazır şekilde gelir.
• Hazır şablonların yanı sıra, kurumların iş tanımlamasına göre uygulamalar geliştirmelerini olanak sağlar.
• ERP ve CRM uygulamaları ile bütünleşebilir.
• PC, Macintosh, UNIX vb her platfomda, her seviyedeki kullanıcıya ve kaynağa kullanıcı arabirimi sunar.
• Güvenli yetki kontrolü sağlar.
• Mail, takvim ve uygulama, entegre olarak çalışır.
• Yeni sürümüyle (v9.0) sosyal ve modern iş birliği yetenekleri sağlar
• IBM Connections ile entegre olarak çalışma, ücretsiz olarak Dosyalar ve Profiller’e erişim
• Uygulama Geliştirme: Şimdi her zamankinden daha kolay ve daha hızlı.
• IBM Notes tarayıcı eklentisi : Yeni tarayıcı eklentisiyle platformdan web’e kolay erişim
• IBM Notes Traveler iOS & Android ve daha geniş platform desteği, Windows Phone 7.5/8, BlackBerry 10 ve
IBM server

Bütünleştirilmiş ses, veri görüntü
kullanarak sosyal iletişim ile anında
işbirliği yapın
IBM Sametime, birleşik iletişimin gelişmiş bir türü olan bir sosyal
iletişim olanağıdır. İşletmeniz içindeki ve dışındaki insanlarla, herhangi
bir seyahat maliyeti olmaksızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanız
için bütünleştirilmiş ses, veri ve görüntü sağlar. IBM Sametime, kurumsal
anında ileti sistemine, çevrimiçi toplantılara, telefon sistemine ve görüntülü
konferans görüşmelere çalıştığınız yerden doğrudan erişmek için gündelik
olarak kullandığınız uygulamalara bütünleştirilebilir.
IBM Sametime, aşağıdaki özellikleriyle sosyal iletişimi destekler:
• Kurumsal anında ileti sistemi, çevrimiçi durum bilgisi göstergeleri ve
topluluk işbirliği, uzmanları kısa sürede bulmanıza ve işbirliği yapmanıza
olanak sağlar.
• Çevrimiçi toplantılar, yüksek çözünürlüklü ses ve görüntü ile belge,
uygulama ve ekran paylaşımı olanağı sunar.
•
Mobil aygıt desteği, eksiksiz iletişim yetenekleri aracılığıyla ofisle
bağlantıda kalmanızı sağlar.
• Ses ve görüntü bütünleşmesi, sektör standartlarını destekler ve BT
sistem yöneticilerinin ağları içerisinde ses ve görüntü devreye almasına yardımcı olan özellikler sunar.
• Basit bir kullanıcı deneyimi ve esnek platform, birleşik iletişim ortamınızı genişletmenize ve sosyal
iletişimi süreçlerinize ve uygulamalarınıza bütünleştirmenize yardımcı olur.
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SECURITY
IBM Güvenlik Sistemleri ile Kimlik ve
Erişim Yönetim Çözümleri
(IBM Security Access and Identity Manager)
İç ve dış kullanıcılar için kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi ve erişim denetimi sağlar. IBM Tivoli Identity Manager,
güvenli, otomatikleştirilmiş ve ilke tabanlı bir kullanıcı yönetimi çözümü sunar. IBM Tivoli Access Manager
for e-business, Web ve diğer uygulamalar için bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme merkezidir; güvenlik
yönetimini merkezileştirir ve güvenli uygulamaların yerleştirilmesini kolaylaştırır ve maliyeti düşürür.
• Web tabanlı uygulamalarda esnek tek oturum açma olanağı sağlar ve çok sayıda parola nedeniyle yardım
masasının aldığı çağrı sayısını azaltabilir.
• Tüm kullanıcı yaşam çevrimi boyunca hesapların, grupların, ilkelerin, kimlik bilgilerinin ve erişim haklarının
yönetim maliyetlerini düşürür.
• Kullanıcıların, kimlik doğrulamanın, erişim haklarının, denetim ilkelerinin ve kullanıcı hizmetleri
yetkilendirmesinin yönetimini merkezileştirir.
• Önceden yapılandırılmış ilkeler ve şablonlar aracılığıyla yeni uygulamaların ve kullanıcıların eklenmesini
hızlandırır.
• Denetçilere ilişkin yeni "salt okunur" kip, uygunlukla ilgili ek raporlar, özel rapor oluşturucu ve düzenlemelerle
ve en iyi uygulamalarla eşlenen denetim raporları için Tivoli Compliance Insight Manager ile bütünleştirme.
Yeniden sertifikasyon alma iş akışları veya otomatik olarak rol tabanlı erişim denetimi ilkeleri aracılığıyla uygun
olmayan erişim haklarını düzeltir ve uygunluk için ayrıntılı ve kolay denetlenebilir bilgiler sağlar.
• Tek kimlik doğrulama noktası, akıllı kartlar, sertifikalar ve çok düzeyli (multi-factor) ya da tek düzeyli (stepup) kimlik doğrulama da dahil olmak üzere gelişmiş oturum açma denetimleri sağlar.
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SECURITY
IBM Security Directory Server (LDAP Dizin Yönetimi)

Güçlü bir Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) altyapısı sağlar.
IBM Security Directory Server, yüksek performanslı
bir Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
kimlik altyapısı sağlar.
IBM Security Directory Server, Web uygulamalarınız
ve kimlik yönetimi girişimleriniz için kimlik verileri
temeli olarak çalışmak üzere oluşturulmuştur.

•
Kanıtlanmış IBM DB2 9 teknolojisinin ve
yerleşik yetkili sunucunun gelişmiş güvenilirlik ve
ölçeklenebilirliğinden yararlanarak yüz milyonlarca
girişi destekler.
• LDAP uyumluluğu sayesinde önde gelen iş
çözümlerine yönelik istek üzerine sağlanan kimlik
altyapısını genişletir.
• Düzinelerce ana sunucu ile güçlü ana/bağımlı ve
eşler arası eşleme yeteneklerini kullanarak yüksek
kullanılabilirlik düzeyini korur.
• IBM ara katman yazılımı, kimlik yönetimi ve güvenlik
ürünleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve IBM
dışı olanaklarla açık bütünleştirmeden yararlanır.
• Son kullanıcılara, “beyaz sayfa” bilgilerine Web
tabanlı erişim ve bu bilgileri güncelleme yeteneği
sunar.
Esneklik özelliği, IBM AIX, Sun Solaris, Microsoft
Windows Server, HP-UX gibi önde gelen platformları
ve SUSE ve Red Hat Linux dağıtımlarını destekler.
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