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Hoş geldin 2013
Yeni yılınızı kutluyor ve
2013 yılının herkese
mutluluk, sağlık, huzur,
barış ve bol kazançlar
getirmesini temenni ediyoruz.

Daha karmaşık şifreler
belirleyin
Dünya çapında 25 ülkede
yapılan
araştırmalarda
kullanıcıların
şifreler
konusunda oldukça “ciddiyetsiz” olduğu anlaşılıyor.
Araştırmaya göre, özel teknikler kullanılmadan kolayca
saldırılara uğrayabilecek ve kırılabilecek güvenli olmayan
şifre kullanımı oldukça yaygın;
Doğum Tarihi %17, Göbek Adı %10,
Evcil Hayvan İsmi %9, 123456 %8, Şifre %5 vs.
Peki nasıl şifre verilmeli?
- Şifreler en az 8 Karakter olmalı, içerisinde hem harf hem
de
sayı
olmalı
ve
bu
şifre
sözlükte
yer
almamalıdır. Mesela “35izmir35” olmamalı , “35izm30ir37”
gibi karmaşık ve anlamsız olmalı,
- Belli sürelerle mesela 3–5 ayda bir mutlaka değiştirilmeli,
- Kendi bilgisayarınız dahi olsa Web sayfalarında şifremi
hatırla denmemeli,
- Bir Word ya da Excel dosyasına tüm şifreler yazılıp
bilgisayara kayıt edilmemelidir.

MSN Out - Skype In
Yaklaşık 12 yıllık geçmişi
bulunan
Msn
Messenger
(Windows Live Messenger)
2013 yılın ilk çeyreğinde tüm
dünya da (Çin hariç) maalesef
kapatılıyor. Facebook Sohbet, WhatsApp, Skype gibi
uygulamaların artması ve Messenger’a olan ilgi her geçen
gün azalması sebebiyle böyle bir kararın alındığı
belirtiliyor. Yerine artık herkesin bildiği Skype uygulaması
kullanılacak. Skype 6.0 Versiyonu ile Hotmail hesabıyla
oturum açma özelliği de getirildi bile.

Mesai saatlerinde dizi
Mesai saatlerinde bile dizi
izliyoruz;
Medianova’nın
(Seç-İzle)
dizilerle
ilgili
paylaştığı
veriler,
Türk
izleyicisinin dizilerden mesai
saatleri
içinde
de
vazgeçemediğini gösteriyor. Saat 10.30 gibi dizilerin
izlenmeye başlandığı, öğlene doğru ise izlenme oranının
oldukça arttığı görülüyor. Çalışanların önemli bir
bölümünün bu dizileri daha rahat izlemek için öğle iznine
bile çıkmadıkları ve en fazla izleyici sayısına öğle tatili
sırasında, 12.00–12.30 saatlerinde ulaşıldığı açıklanıyor.
Medianova verilerine göre internetten dizi izleme
oranlarının Pazartesi yüzde 10,6, Salı yüzde 12,
Çarşamba yüzde 16, Perşembe yüzde 19,1, Cuma ve
Cumartesi yüzde 15,8, Pazar ise yüzde 10,7 olduğu
görülüyor. Bu veriler, televizyon reytingleri yüksek olan
dizilerin internette de en fazla trafik alan diziler olduğunu
ortaya koyuyor.

Kahve Diyarı Projemiz
15 aydır yürüttüğümüz Kahve
Diyarı
Projesinde
iş
ortaklarımızla birlikte büyük bir
başarıya
imza
atmış
bulunuyoruz. Türkiye çapında
toplam 80 Şubenin Bilgisayar
sistemleri Kerzz Pos Cafe
otomasyon
yazılımları,
Kamera ve Ses Sistemlerin
kurulumları
başarıyla
tamamlanmıştır.
Başta İzmir ve İstanbul olmak üzere; Antakya, Ankara,
Antalya, Aydın, Bandırma, Batman, Bursa, Çorlu,
Diyarbakır, Edirne, İskenderun, Konya, Kütahya, Manisa,
Mardin, Marmaris, Milas, Muğla, Ordu, Sakarya, Salihli,
Samsun, Tokat, Yalova il ve ilçelerinde toplam 80 şubeye
teker teker gidilerek, yaklaşık 200 adet masa üstü ve
taşınabilir bilgisayarlara Kerzz Pos lisansı kurulmuş ve
yaklaşık 750 personele gerekli eğitimler verilmiştir.
Cloud
Serverlar
üzerine
kurduğumuz
sistemde
Türkiye’deki tüm şubelerin verileri anlık olarak İzmir
merkezden Kerzz Pos yazılımı ile takip edilebilmekte olup
her bir fincan kahvenin satışı dakika dakika
raporlanabilirken kamera sistemi ile de tüm Türkiye’deki
Kahve Diyarları gerçek zamanlı izlenebilmektedir.
İzmir
merkezli müşterimize,
İzmir Merkezli İş
ortaklarımızla ve İzmir markalarıyla hizmet vermekten
mutluluk duyuyoruz.

Hadi Leeyyn
Wikipedia : “Ben her şeyi bilirim”
Google : “Ben her şeye sahibim”
Facebook : “Ben herkesi tanırım”
Internet : “Ben olmasam bir hiçsiniz”
Elektrik : “Hadi Leeyyyn”
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