
Ege-Tes Bilgi İşlem Makinaları Teknik Servisi San ve Tic.Ltd.Şti   -  www.egetes.com.tr  -   Haziran 2006  -   Sayı : 16

İnternet
fiyatlarında
indirim

Türk  Telekom  Dial  Up  (Çevirmeli)  Internet  Arama
Hizmetlerinde% 15 oranında indirime gitti. ADSL kullanıcıları
lehine  yapılacak  yeni  tarife  değişiklik  çalışmaları  da  pek
yakında açıklanacak. Bizler Türk Telekomun geçmiş yıllarda
yaptığı  gibi  ücretlerde  değil  bağlantı  hızlarında  değişiklik
yapacağını tahmin ediyoruz. Yani aynı fiyata bağlantı hızını
iki katına çıkarmasını bekliyoruz.

Türkiye  Destek
Programı:
Intel  World  Ahead  programının
Türkiye'ye  yönelik  destek  programını

açıkladı.  Intel  MEB'e  8  bin  PC  bağışlayacak,  500  bin
öğretmen eğitecek, 350 internet erişim merkezi ile 180 bin
öğrenciye bilgisayar eğitimi verecek. 
Ayrıca 40 bin KOBİ'ye bilgisayar sağlanacağını bu programın
da önümüzdeki ay hayata geçeceği açıklandı. Intel, Microsoft
ve  Türk  Telekom'un  uzun  vadeli  ve  düşük  taksitlerle
sunacağı  İlk  Bilgisayarım  kampanyasının  da  3  ay  içinde
başlatılması bekleniyor.
Intel  ayrıca  daha  yeni  duyurusu  yapılan  Eduwise  isimli
öğrenci dizüstü bilgisayarını İstanbul’da tanıttı. 400 doların
altında satılması düşünülen öğrenci bilgisayarı tüm bilgisayar
fonksiyonlarını  yerine  getirebiliyor  ayrıca  sınıflarda
öğretmenler  için  tasarlanan  öğretmen  konsolu  ve  özel
yazılım  ile  de  entegre  çalışabiliyor.  Öğretmenler  kendi
PC'sinden  eğitim  verirken  öğrenciler  de  dizüstü
bilgisayarlarından  aynı  kitaplardan  olduğu  gibi  anlatılan
konuyu takip edebiliyorlar. 

Düşünceleri okuyan Bilgisayar
Massachusetts  Teknoloji  Enstitüsü  bir  kamera  vasıtasıyla
insanın  aklından  geçenlerini   mimiklerini  analiz  ederek
saptayan Bilgisayar Programı geliştirdi.
Şimdilik  yalnızca  24  yüz  hareketini  tanıyan  bilgisayarın,
insanların  sürüş  yeteneğini  artırmadan  reklamcılığa  kadar
çeşitli  alanlarda kullanılabileceğini, bunun yanı sıra “online”
eğitimde,  bilgisayarın  karşısındaki  kişinin  öğretileni  anlayıp
anlamadığını  saptamada  veya  bir  sürücünün  yorgun  veya
canı  sıkkın  olup  olmadığını  belirleyerek  trafikte  güvenliği
sağlamada  kullanılabileceği  ve  5  yıl  içinde  otomobillere
yerleştirilebileceğini söyledi.

Ege-Tes Açıklama : 
Satış Departmanımızda görev yapan Erhan Eser arkadaşımız
askerlik  görevini  yerine  getirmek  için  Ege-Tes  den
ayrılmıştır.  Mesai  arkadaşımıza  çalışmalarından  dolayı
teşekkür eder hayırlı teskereler dileriz.

 

Netsis@6  hazır
Fusion  ailesinin  devamı  olan  ve  web  fonksiyonlarını
destekleyen  Fusion@6,  Fusion@6  Standard,  Entegre@6
piyasaya çıktı. İçerik olarak Müşterilerden gelen taleplerin yanı
sıra  dünyadaki  gelişmeler  dikkate  alınarak  geliştirilen  2006
serisi ürünlerde aşağıdaki gibi bir çok yenilik sunuluyor. Tüm
bu yenilikleri  Versiyon sözleşmesi  bulunan Müşteriler ücretsiz
olarak yükleyip kullanabilecekler. @6 ile gelen yenilikler:

Text To Speech, Speech To Text (Metinden sese, sesten
metine) özellikleri  sayesinde  mevcut   dokümanlarınızı  sese,
mevcut sesleri de metine dönüştürebilecek yepyeni bir  özellik
sunuluyor.

RFID (Radyo  Frekanslı  Kimlik  Belirleme  -  Radio  Frequency
IDentification)  teknolojisi  minik  bir  silikon  veya  anten
vericisinden  oluşan  RFID,  Süpermarket  ürünlerinden,
çalışanlara  kadar  her  tür  fiziksel  metayı  etiketlemek  için
kullanılabilecek  ve   bu  metaların  tümünün  takip  edilip
sayılabilmesini sağlayacak.

“  Geocode”   fonksiyonu  ile  harita  üzerinden  müşteri
siparişlerini  şehir,  il,  ilçe  bazlı  olarak  görselleştirme,  adres
bulma,  rota  oluşturma,  dağıtım  planlaması  ve  satış  analiz
raporu yapabilecek. 

e-imza uygulaması ile Netsis Fusion ürün grubu tarafından
alt  yapı  ve  sertifikasyon  olarak  desteklenecek  olan  bu
fonksiyon,  Banka  ve  resmi  kuruluşlarla  olan  dijital  bilgi
alışverişleri  de  güvenli  hale  getirip  kolaylaştırmaya  olanak
sağlayacak.

NDI  (Netsis  Data  Inspector)  fonksiyonu  sayesinde  artık
ERP sisteminizde yapılan güncellemeler site haritası tarafından
da  otomatik  olarak  güncellenebilecek.  Örneğin  stok  durumu
sistem  tarafından  internet  sitesinde  de  otomatik  olarak
değişecek. 

CRM Müşteri  şikayet  otomasyonu  Netsis  ortamında
tutulabiliyor  ve  anket  sitemi  ile  diğer  kullanıcılarınıza
yönlendirebiliyor olacaksınız. 

Proje Yönetimi  ile Netsis içindeki süreçleri, mevcut projeleri
kodlayıp,  proje  tanımlaması  yapabilen  bir  özellik.  Örneğin
sistem bir işe ait gelen faturanın hangi projeye ait olduğuna
dair akıllı rapor verebiliyor. 

Net Job  sayesinde ise zaman sınırı belirleyerek her saatte bir
komutunuzun ekranda  olmasını  sağlayabiliyorsunuz.  Örneğin,
sabah  ekranınızda  tüm  karşılıksız  çekleri  göster  ya  da  her
yarım saate  bir  son  stok  durum raporunu  göster  gibi  çeşitli
Raporları ve uyarıları görebiliyorsunuz.

Cep’ten TV yayını ve görüntülü
konuşma 2007’de
2006 sonunda ihaleye çıkması beklenen 3’üncü kuşak lisans
(3G) çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, ancak pratik
olarak hayata geçmesinin 2007’yi bulacağı söyleniyor.
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