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“Profesyonel Yaklaşımımız ile Uluslararası
Kabul Gören Yenilik ve Teknolojileri, Yerel
Hizmetler ve Uzmanlıkla Birleştirerek Müşteri
Portföyümüze Çözümler Sunuyoruz.”

Yerel yönetimlere ve yeni kuru-

Elektronik Tasarım Otomasyonu konusunda kendi bölgesinin toplam çözüm sunabilen en tecrübeli
ekibi olan CDT Bilgi Teknolojileri bilgisayar destekli tasarım teknolojileri konusunda, tasarım, analiz, simülasyon ve üretim konularını da içerecek şekilde elektronik tasarım, kablolama, lisans yönetimi, PCB üretimi, güvenilirlik mühendisliği gibi farklı konularda hizmetler veriyor. 2014 yılını büyüyerek pazar payını artırarak kapatan, CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş ile firma
hakkında konuştuk.
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CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay GÖĞÜŞ

222

221

RÖPORTAJ
upgrade edilebilir hale geliyor. Birçok fonksiyonu yazılımsal
noktaya çektiğinizde bir yazılım güncellemesi ile araca bazı
farklı özellikler kazandırıp farklı kontrolleri yönetebilir hale
geleceksiniz.
Türkiye’de 2016 yılında daha çok hangi sektörlere odaklanacaksınız?
Telekom ve enerji 2016 yılında ağırlığı artacak sektörler arasında başı çekiyor. Ancak zaten yoğun olarak çalıştığımız savunma, elektronik ve otomotiv sektörlerinde de ciddi bir gelişme ve büyüme bekliyoruz.
Ürünlerinizde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yeniliklerden bahseder misiniz?
alanda kullanılan gömülü sistemlerin çok daha fazla gelişme
potansiyeli var.
Şu an bindiğimiz araçlarda kontrolü start/stop ile başlayıp
daha sonraki klimatizasyon elektronik hale geldi. Şimdi artık
güç ünitelerinin üretiminden kontrolüne elektrik elektronik
ön plana çıkmaya başladı. Belirli otomasyon yapısı içerisine
dâhil olup, tüm sistemler ile iletişimi önemli bir unsur haline
geliyor. Araçlar giderek daha da karmaşık hale gelirken, kontrollerinin de bir o kadar kolay olması isteniyor. Bu da bizim
çözümlerimiz için ortaya mükemmel bir oyun alanı çıkartıyor.
Bu ürünleri kullanmadan kontrol edemezsiniz. Ne kadar iyi
kontrol ederseniz o kadar rekabetçi olursunuz. O kadar düşük
maliyetlerle bu işi yapabilir hale gelirsiniz. İşlemler elektronikleştikçe, sağladığınız donanım altyapısı, araçlarda da artık
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Özellikle tasarım yazılımlarında ve gömülü sistem çözümlerinde büyük gelişmeler dikkat çekiyor. Bu gelişim, gelişmiş
özellikler ve imkanlar sunan ürünlere kolay erişim, yeni ve
daha fonksiyonel versiyonlar ve sistemsel bütünlüğün sağlanabildiği entegre çözümler olarak özetlenebilir.

