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Pamukkale Turizm II Etap 
Ege-Tes  Pamukkale  Turizm  bilet  otomasyon
projesinin II. Etabına başlıyor...

Geçen  yıl  tüm  rakiplerini
geride  bırakarak,  iş  ortağı  Set
Bilgi İşlem ile birlikte kazandığı
Pamukkale  Turizm  Bilet
Otomasyon  Projesini  kısa
sürede tamamlamıştır.

Netsis’in yeni ürünleri

Netsis Millenium Open’ın yeni
versiyonu “Fusion”,
Proffesional 2000’in yeni
versiyonu “Fusion Standart”
ve Entegre 2000’in yeni
versiyonu “Entegre W3”
piyasada

İzmir  deki  tüm  pamukkale  bilet  satış  noktaları,
Merkezi  İzmir  Basmane  de  bulunan  Sistem
üzerinden Online Bilet Satışı yapmaktadır.
Bu  ay   II.  Etab’a   başlandı  ve  Aydın,  Muğla,
Marmaris  ve Bodrum daki  mevcut  tüm bilet  satış
noktaları da  bu Online sisteme dahil ediliyor. Ege-
Tes  ve  Pamukkale  geçen  yıl  olduğu  gibi  bu  yılki
projede de  Ibm ‘i tercih etmiştir.

En Fazla Mucit Çalıştıran Firma IBM
IBM, bu yıl da geleneği bozmadı ve 10. defa dünya
patent  şampiyonu  oldu.  2002  yılında  3,288  kayıt
yapan IBM'in patentlerinin sayısı, BT endüstrisinde
onu takip eden en büyük 10 şirketin toplam patent
sayısından daha fazla

Hız ve güvenlikte Windows Server 2003
Microsoft  Windows  Server  2003,  29  Nisan’da
İstanbul  Lütfi  Kırdar,  5  Mayıs'ta  ise  Ankara
Sheraton  Oteli’nde  yapılacak  tanıtımla  Türkiye
pazarına  sunuldu.  Kullanıcı  gereksinimleri  temel
alınarak  geliştirilen  bir  sunucu  yazılımı  olan
Windows Server 2003, bilgiişlem altyapısını yüzde
30 daha verimli çalışmasını sağlayan bütünleşik bir
platform  olarak  açıklandı.  Microsoft  Türkiye  Ürün
Müdürü  Mustafa  İçil,  Windows  Server  2003’ü,
maliyetleri  azaltan  ve  bilgiişlem  operasyonlarının
verimliliğini artıran, bütünleşik ve güvenilir sunucu
işletim sistemi  olarak tanımladı.  İçil,  .Net vizyonu
doğrultusunda  Windows  Server  2003’ün  ana
vizyonlarından  birinin  farklı  kişileri,  şirketleri,
cihazları ve teknolojileri birbirlerine bağlayan temeli
oluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrenciye 98 milyar dolarlık dava
Amerikan  Müzik  Endüstrisi  Birliği,  korsan  müzik
kopyaladığı  ve  dağıttığı  gerekçesiyle,  Maryland
Üniversitesi’nden  bir  öğrenci  aleyhinde  98  milyar
dolar tazminat istemiyle dava açtı.
Maryland Üniversitesi kampüsündeki yurtta faaliyet
gösteren  ve  8500  öğrenci  üyesi  bulunan  Web
sitesinden indirilen her bir şarkı için müzik şirketleri
150 bin dolar ceza talep ediyor.

Netsis daha önce Millenium Open olarak bilenen
yazılımını geliştirdi, yeniledi. Üretim Akış Kontrol,
Kalite  Yönetimi,  Dinamik  Depo  Workplace,  e-
Netsis,  Mobil  Satış  Otomasyonu,  ve  İnsan
Kaynakları modülleri ile  yenilenen paket “Fusion”
adını aldı.

Hp den yeni ürün Laserjet 3320mfp 
HP'nin yeni "Laser" çok amaçlı yazıcısı... 
Printer + Scanner + Fotokopi bir arada, hem de
HP Laser farkıyla...

 

A4 Laser yazıcı 
Dakikada 14 sayfaya
kadar net ve temiz 1.200
dpi lazer baskı ve
masaüstü dijital
kopyalama. Çok sayfalı
belgelerin başında
durmaya gerek
kalmadan, otomatik belge
besleyici yardımıyla, farklı
işlevleri aynı anda
kullanıp birkaç işi aynı
anda verimli bir şekilde
yapabilirsiniz.

Renkli belgeleri tarayarak, arşivleme veya e-
posta eki olarak göndermek üzere dijital formata
dönüştürme.
Ayda 10.000 sayfalık yoğun baskı kapasitesi  ve
denenmiş HP laserjet kalitesi.
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