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‘DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPAN
FİRMALAR KAZANIYOR’

Küresel değer ve tedarik zincirinde derin sarsıntılar yaratan Covid-19 salgınının her alanda dijital
dönüşümü zorunlu hale getirdiğini kaydeden Evant Teknoloji Bilgisayar Yazılım Şirketi Genel Müdürü
Ahmet Uzel, “Yeni normalde siber güvenlik, e-ticaret ve e-ihracat kavramları ticarette ve günlük hayatta
daha fazla yer almaya başladı. Bu süreçte dijital teknolojilere yatırım yapan firmalar kazançlı çıkıyor.” dedi.

A

dana’da yer alan merkezi ve Gaziantep şubesi ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki güçlü ve yaygın sistem entegratörleri
arasında yer alan Evant Teknoloji Bilgisayar Yazılım Şirketinin Genel Müdürü
Ahmet Uzel, pandemi sürecinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı
firmalara rekabetçi çözümler ürettiğini
vurgulayan dijital teknolojilerin, sektörel
dinamikler ve iş yapış şekilleri üzerindeki etkisinin koronavirüs salgını sürecinde
çok belirgin şekilde öne çıktığını belirtti.
Ahmet Uzel, “Pandemi süreci birçok firma açısından iş kavramının sadece işyeri,
ofis ve fabrika sınırlarına indirgenemeyeceğini ve bununla birlikte uzaktan çalışmanın gerekliliği olan güvenlik açıklarını
bertaraf etme, sistem odasının otomasyonu, personel cihazlarının mobilizasyonu
gibi altyapıların öneminin fark edilmesini sağladı. Yine bu süreçte ertelenen teknoloji yatırımları ve geliştirme ihtiyaçları
da şirket yönetimleri tarafından fark edildi ve firmaların mali gücü doğrultusunda
bu yatırımlara hız verildi. Evant Teknoloji olarak bizler de iş ortaklarımıza başta siber güvenlik, network altyapı iyileştirme,
server ve storage kapasite artırımı başta
olmak üzere, personel vücut sıcaklığını
ölçen ve periyodik olarak takip ederek kayıt altına alan termal kamera sistemlerine
kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermeyi sürdürdük.” diye konuştu.
‘Büyümeyi kazanmayı hedefleyen
firmalara çözüm üretiyoruz’

Evant Teknolojii’nin dünya devleri ve
alanında uzman firmalar ile yaptığı işbirlikleri sayesinde teknolojik yenilikleri
en güncel haliyle iş ortaklarına yansıttığını kaydeden Ahmet Uzel, üretim ve denetim altyapısına yönelik verdikleri hizmetleri şöyle anlattı: “Bizler, büyümeyi ve
kazanmayı hedefleyen firmaların tüm bilişim sorunlarına çözümler üretiyoruz.
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İşletme kaynak planlaması, mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine,
malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik
yönetim sistemlerini güçlü teknolojiler ile
destekliyoruz.”
‘Ülke olarak teknoloji üreten
tarafa geçmeliyiz’

Bilişim sektörünün Türkiye’deki gelişimini değerlendiren Ahmet Uzel, son yıllarda devlet teşviklerinin arttığını, genç
ve iyi eğitimli bilişimcilerin sektöre dâhil

olmasıyla firmaların hızla güçlendiğini
ifade edip, “Önümüzde artık yeni bir dönem var. Maalesef yeni sanayi devriminde
de bazı ülkeler teknoloji üretecek, bazı ülkeler sadece tüketecek. Eğer üreten tarafa
geçmez isek gideceğimiz yolun çok daha
zorlu olacağının farkına varmamız gerekli. Sevindirici olan şudur ki; devletimiz bilişim sektörünün öneminin bilincinde ve
gittikçe artan AR-GE oranları ile yerlileştirme, millileştirme adımları bu zorlu
yolda yürüme kararlığımızın ve anahtar
oyunculardan biri olma inancımızı güçlendiriyor.” dedi.
Bilişim sektöründe ABD ve Çin merkezli firmaların sayısının her geçen gün
arttığını, Türkiye’de ise birkaç iyi örnek
dışında dünyaya teknoloji ihraç eden küresel bir firma bulunmadığını söyleyen
Ahmet Uzel, “Evant Teknoloji olarak şirketlerin üst düzey yöneticilerine önerimiz; ‘Sektörünüz ne olursa olsun bilişimden ve teknolojiden çekinmeyin’
şeklindedir. Çünkü doğru yatırım ile bilişime ayrılan her kaynak şirketlere katlanarak geri dönecektir.” diye konuştu.
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