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“Sektörde KOBİ’lerin
çözüm ortağıyız”
CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş ile gerçekleştirdiğimiz
röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Alpay Göğüş / Genel Müdür

“Alanlarında lider 60’ın üzerinde müşteri portföyümüz bulunuyor”
2

KOBİ TREND | EKİM’15

RÖPORTAJ

S

orularımıza geçmeden önce
bizlere kendinizden
bahseder misiniz?

1969’da Gaziantep’te doğdum. Elektronik ve Haberleşme Mühendisiyim. 1990
yılından beri profesyonel olarak bilgi teknolojileri sektöründe 1995 yılından itibaren de kurmuş olduğum şirketler bünyesinde çalışmalarımı sürdürüyorum.
Firmanızın kısa tarihçesi, faaliyet
alanları hakkında bizleri bilgilendirir
misiniz? Müşterilerinize sunmuş
olduğunuz ürün ve hizmetler neler?
Elektronik Tasarım Otomasyonu konusunda kendi bölgesinin toplam çözüm
sunabilen en tecrübeli ekibi olarak
özellikle elektronik, telekomünikasyon,
savunma, otomotiv, uzay/uçak ve üretim sektörlerine hizmet vermekteyiz.
Bu konuda pazarda lider konumda bulunan şirketimizin hizmet verdiği sektörlerde Aselsan, TAI, FNSS, Arçelik,
SDT, Vestel, Hexagon, Temsa gibi 60’ın
üzerinde önemli müşterisi bulunuyor.
Profesyonel yaklaşımımız ile uluslararası kabul gören yenilik ve teknolojileri,
yerel hizmetler ve uzmanlıkla birleştirerek müşteri portföyümüze çözümler
sunuyor, bilgisayar destekli tasarım
teknolojileri konusunda, tasarım, analiz, simulasyon ve üretim konularını
da içerecek şekilde elektronik tasarım,
kablolama, PCB üretimi, güvenilirlik
mühendisliği gibi farklı konularda hizmetler veriyoruz. Bir diğer ana iş kolu-

muz olan bilgi, belge ve süreç yönetimi
alanında da Doxoft markamızla başta
bankacılık-finans ve sigorta kuruluşları
olmak üzere dokümanlarını, iş süreçlerini ve elektronik formlarını yönetme
ihtiyacı duyan tüm firmalara başarılı
yazılım projeleri sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak çözüm ürettiğiniz
sektörler hangileri?
Elektronik, telekomünikasyon, savunma,
otomotiv, uzay/uçak ve üretim sektörleri ağırlıklı olarak hizmet sunduğumuz
sektörler. Yanı sıra KOBİ’lere yönelik
sunduğumuz çözümler de mevcut.
Sektörde en sık karşılaştığınız
sorunlar nelerdir? Bunların
iyileştirilmesi için çözüm
arayışlarınız nelerdir?
Genelde teknoloji çözümlerinde alınan ürünlerin doğru ve geniş destek
ile hayata geçirilmelerinde problemler görüyoruz. CDT olarak satılan tüm
ürünlerde belirli bir seviyede destek ve
danışmanlık hizmetlerini de kullanıcılara sunuyoruz. Buna ek olarak benzer
konuda çalışan şirketlerle ve uluslararası aktivite ve yapılarla da işbirliği yapma imkânları sağlanıyor. Bu ayrıcalıklar
kullanıcıların hem farklı teknolojilere
erişim hem de hızlı hayata geçirme noktasında imkânlar yaratıyor. Sonuç olarak da memnun müşteriler oluşturuyor.
Daha da önemlisi memnun olan müşterilerin kullanım ve gelişimleri artıyor.

Sektöre sunduğunuz en yeni
ürünlerinizden, özelliklerinden ve
getirdiği avantajlardan bahseder
misiniz?
Elektronik tasarım otomasyonu konusunda Mentor Graphics firmasının
duyurusu yapılan PADS Professional
ürünü en yeni ürünlerden bir tanesi. Sağladığı hem fonksiyonel hem de
karmaşık tasarım ihtiyaçlarına cevap
veren unsurlar ile türünde çok dikkat
çeken bir ürün oldu son aylarda. Türkiye’deki kullanımı da her geçen gün
artıyor. Hem kurumsal büyük firmalar
hem de kurumsal kaygılar ile çalışan
KOBİ’ler bu ürüne yatırım yapıyorlar.
Kısa ve uzun vadede hayata
geçirmeyi düşündüğünüz plan ve
projeleriniz neler?
Elektronik donanım ve gömülü sistemler gibi yazılımını da gerçekleştiren
hemen hemen tüm şirketlerin bizim çözümlerimize ihtiyaç duydukları bir nokta
mutlaka oluyor. Ancak kurulma aşamasında ya da gelişme sürecinin başında
olan firmalar özellikle ilk yatırım maliyetlerinde, hem finansal hem de bilgi
anlamında desteğe ve imkânlara ihtiyaç
duyuyorlar. İşte bu tarz imkânları sağlayabilmek için Cadet platformunu oluşturduk. Cadet platformu belirli konularda uzmanlıkları olan ve hizmet üreten
firmaların hem ulusal hem uluslararası
ağlara erişim, imkânlardan faydalanma
ve seslerini duyurmaları için çok iyi bir
ortam sağlıyor.
KOBİ’lere yönelik sunduğunuz
çözüm ve hizmetlerden bahseder
misiniz?
Cadet platformu özellikle KOBİ statüsünde çalışan firmaları hedefliyor.
Gerek çözümler gerekse iş birliği
imkânları doğrudan KOBİ’ler için büyük
faydalar sağlayabilir yapıdadır.
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