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İSTANBUL (AA) - KoçSistem, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni teknolojiler ve projeler geliştirmek üzere oluşturduğu
EUREKA ITEA 3 organizasyonunun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji birikimi, sahip olduğu kabiliyetler, Ar-Ge alanında elde ettiği
deneyim ve ITEA şemsiyesi altında sürdürdüğü başarılı faaliyetleri sonucu ITEA 3 Yönetim Kurulu Üyeliği'ne davet edildi
ve Türkiye'yi temsil eden iki şirketten biri oldu.

Berlin'de gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaki imza töreni ile ITEA 3 üyeliği resmileşen KoçSistem'i kurulda,
Genel Müdür Mehmet Nalbantoğlu ile İş Uygulamaları ve Ar-Ge Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu temsil etti.

Son 5 yılda organizasyona bağlı 8 Ar-Ge projesinde iş ortağı olan KoçSistem, Avrupa'nın geleceğini şekillendiren Ar-Ge
projelerinin ve çalışmalarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.

 

-"Türk teknolojisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırması açısından önemli bir fırsat"

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, ITEA 3 yönetim kurulu üyesi olarak
dünyanın önde gelen şirketleri ile Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Nalbantoğlu, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi üreten ve kurumsal şirketlere çözüm ve hizmet olarak sunan KoçSistem, ITEA 3'den gelen davet
neticesinde, Avrupa'nın rekabetçi gücünü destekleyerek geleceğini şekillendirecek Ar-Ge projelerinin belirlenmesinde
de karar verici rol üstlenecek. 70. yılımızı kutladığımız bugünlerde aldığımız bu anlamlı sorumluluğu sadece şirketimizin
bir kazanımı değil, Türk teknolojisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırması ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı
sağlaması açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Ayrıca, KoçSistem'in Türkiye Konsorsiyum lideri olduğu "Building as a service (BaaS)" projesi, "Co-Summit 2015"
etkinliği kapsamında, "Fuar Ödülü"ne layık görüldü. BaaS projesi ile bina otomasyon sistemlerinin bilişim ve
haberleşme teknolojileri üzerinden entegre edilmesi ve son kullanıcılara bina yeteneklerinin farklı servisler ile
sunulabilmesi hedefleniyor.

 

E-Bülten üyeliği için kayıt olun

Adınız

Soyadınız

Eposta adresiniz  +

THY'nin Miles&Smiles milleriyle
alışveriş dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD
EKER - Türk Hava Yolları'nın
(THY) özel yolcu programı
Miles&Smiles aracılığıyla
kazanılan millerin kullanımı ...

Tüm Röportajlar >>

 SELECT LANGUAGE 

Anasayfa Gündem Haber Turu Spor Fotoğraf Video Ürünlerimiz

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.facebook.com/aa.com.tr
http://www.twitter.com/@anadoluajansi
http://www.youtube.com/user/anadoluagency
http://www.vimeo.com/anadoluagency
http://www.aa.com.tr/rss/ajansguncel.xml
http://www.aa.com.tr/tr
http://www.aa.com.tr/documents/AA/aa_100_yil_vizyonu.pdf
http://aafinans.com/
http://www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/
http://www.aa.com.tr/tr
http://www.aa.com.tr/tr/ana-sayfa
http://www.aa.com.tr/tr/mod/guncel
http://www.aa.com.tr/
http://www.aa.com.tr/tr/spor
http://foto.aa.com.tr/
http://www.aa.com.tr/tr/mod/video-galerisi
http://www.aa.com.tr/tr/mod/118325--urunler
http://www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/
http://www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/
#
aboneGiris.php
javascript: void(0)
http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fsirket-haberleri%2Fgundem%2F4884273&text=Ko%C3%A7Sistem%2C+EUREKA+ITEA+3%27te+Y%C3%B6netim+Kurulu+%C3%9Cyesi+oldu  @aa_sirket&related=@anadoluajansi
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=false&trk=bookmarklet&title=Ko%C3%A7Sistem%2C+EUREKA+ITEA+3%27te+Y%C3%B6netim+Kurulu+%C3%9Cyesi+oldu&url=http%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fsirket-haberleri%2Fgundem%2F4884273
#
rpDetay.php?rpid=99
rpDetay.php?rpid=99
rpDetay.php?rpid=99
ozelRoportaj.php
bilgi.php
http://aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/
http://aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/
#
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

