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Bill Gates
istanbulda

Microsoft'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Yazılım Mimarı
Bill Gates bu yıl İstabul'da düzenlenecek Avrupa Yöneticiler
Zirvesi için 30 Ocak'ta İstanbul'a geliyor.

Etkinlik 30-31 Ocak 2006 tarihlerinde İstanbul Çırağan
Oteli'nde gerçekleştirilecek ve Avrupa'dan yaklaşık 150 üst
düzey yöneticiyi ağırlayacak. 
30 Ocak'ta Öğle yemeği ile başlayacak olan Microsoft Avrupa
Yöneticiler Zirvesi '06'nın ilk gününde Bill Gates günün
kapanış konuşmasını gerçekleştirecek ve kapanış sonrası
gerçekleştirilecek kokteylde yöneticiler ile sohbet edecek. 
Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantı için
İstanbul'a gelecek olan Bill Gates için basınla buluşması için
özel bir toplantı yapılması da planlanıyor. 
Ekim ayında tatilinin bir bölümünü Ege Kıyılarımızda geçiren
Bill Gates 2005'in Ocak ayında da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü

100 dolarlık Notebook ihalesini
Tayvan şirketi kazandı
Dünya genelinde yoksul çocukların kullanımına yönelik
olarak tasarlanan 100 dolarlık dizüstü bilgisayarın üretimini
Tayvan'ın Quanta Bilgisayar şirketi yapacak.
Bilgisayarı geliştiren ABD'nin Boston kentindeki
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media
laboratuvarının web sayfasında yayımlanan açıklamada,
ucuz bilgisayar için düzenlenen ihalenin Tayvan şirketine
verildiği belirtildi.
Gelecek yıl üretimine geçilmesi planlanan, ''yeşil makina''
adı da verilen 100 dolarlık dizüstü bilgisayardan yıl sonuna
kadar milyonlarca sayıda üretilmesi öngörülüyor.
Tasarımı, bilinen dizüstü bilgisayarlardan biraz farklı olacak
ve kendi elektriğini yanına yerleştirilen kolun çevrilmesiyle
üretecek 100 dolarlık laptop, çeşitli biçimlerde
katlanabilecek ve darbeye karşı dayanıklı lastik
koruyucuyla çevrelenecek.
AC adaptör kablosu aynı zamanda taşıyıcı omuz bandı olan
bilgisayar, üretim masraflarının kısılması için günümüzde
standart olan işlemci hızından biraz düşük olan 500
megahertz işlemciye sahip olacak.
Aynı zamanda acil durumlarda iletişim sağlanabilecek bir
araç olarak da kullanılması planlanan bilgisayarın ilk
modellerinde güç kaynağı kolunun bir kez çevrilmesiyle 10
dakika yetecek elektrik sağlanabilecek.
Kablosuz internet erişimine sahip olacak bu dizüstü
bilgisayarlar, yakındaki aynı model laptoplarla doğrudan
bağlantıya geçebilecek ve bunlardan birinin internete girişi
varsa diğer laptoplar da internete girebilecek.
Bilgisayar, çocukların oyun oynayabileceği ve televizyon da
izleyebileceği şekilde tasarlandı.

Netsis de Para Birimi
uygulaması

Bilindiği gibi 28/1/2004 tarihinde kabul edilen 5083 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun gereğince 2005 yılı başında Yeni Türk Lirası geçişi
yapılmıştı Aynı kanun gereği, Bakanlar Kurulu, Yeni Türk
Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya
ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkili
kılınmıştı. 
TCMB Başkanı Serdengeçti'nin 6 Eylül 2005 tarihinde
yaptığı "Para Reformu ve Gelişmeler" başlıklı
sunumundaki açıklamasına göre; Yeni Türk Lirasına geçiş
operasyonunun ikinci aşaması 2006 yılında değil, 2006
yılından sonraki bir tarihte yapılacak ve bu aşamada
Bakanlar Kurulu Kararı ile "Türk Lirası" ibaresinin başına
konulan "Yeni" ibaresi kaldırılarak tekrar TL'ye
dönülecektir. 
TCMB tarafından 26/12/2005 tarihinde yayınlanan "Para
Reformu ile ilgili Basın Duyurusu"na göre; 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren tüm ödeme emirlerinin, kıymetli
evrakların, sözlesmelerin ve diger tüm belgelerin (yazar
kasalarda düzenlenecek perakende satıs fisleri dahil)
sadece YTL üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren tarife ve etiketlerde fiyatlar
sadece YTL üzerinden gösterilecektir. 
Bu düzenlemelere hazırlıklı olmak adına paketlerimizde
kullanılmak üzere "Para Birimi" uygulamasını geliştirmiş
bulunmaktayız. Buna göre, şirket bazında kullanılan para
birimi ve ondalıklı bölümü (Yeni Türk Lirası, Yeni Kuruş ya
da Türk Lirası, Kuruş olarak) tanımlanabilmektedir. 
- 3.0.10 onaylı sürümü bulunan müşterilerimizde set
yenilenmesi ve kullanım dökümanında belirtilen para
birimi sahalarının doldurulması mutlaka gerekmektedir 
- 3.0.10 sürümü öncesi müşterilerimizde ise, 2006 yılında
kullanılan para biriminde değişiklik olmadığı için, acil set
yenilenmesine gerek yoktur. 

US ROBOTICS
USB PHONE
USRobotics USB
Internet Phone ile
dünyanın her yerini
ücretsiz arayın. 
Güçlü Skype İnternet
telefonu 

uygulamasına sorunsuz dahil olacak şekilde tasarlanan USB
Internet Phone, bir USB 1,1 ya da 2,0 portuna kolayca
takılarak, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir Skype
kullanıcısı ile kolayca sesli iletişim kurulmasına olanak sağlar.
Tam donanımlı LCD ekran çağrı durumu bilgisine erişim sağlar
ve arayan kişinin kimlik bilgilerinin görüntülenmesini
destekler, ayrıca Skype Out abonelik servisiyle tuş takımı,
Skype telefon rehberinizden numara çevirmenizi veya
dünyanın herhangi bir yerindeki bir telefonu aramanızı sağlar.
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