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Mikro Yazılımevi’nde Değişim Dönemi
Bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden Alpaslan Tomuş’un Genel
Müdür Yardımcısı olarak Mikro Yazılımevi’ne katılması ile birlikte,
firmanın konumlanmasını değiştirecek nitelikte bir değişim süreci
başladı.
Bilişim Sektörünün deneyimli isimlerinden Alpaslan Tomuş, kariyerinde yeni
bir adım atarak, sektöre 20 yıl önce ilk olarak başladığı Mikro Yazılımevi’ne
Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak geri döndü.
Alpaslan Tomuş’un Nisan 2015 tarihi itibarıyla Mikro Yazılımevi’ndeki yeni
görevine gelmesi ile firmayı pazarda yeniden konumlandıracak nitelikte bir
değişim süreci başladı. 1988 yılında kurulmuş olan Mikro Yazılımevi,
halihazırda pek çok farklı sektörden 100 bini aşan müşteri portföyü, sayıları
300’e ulaşan bayi ağı ile Türkiye’nin önde gelen iş yazılımı sağlayıcı şirketleri
arasında yer alıyor.
Tomuş, Mikro Yazılımevi’nde başlayan değişim ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada; “Biz Mikro Yazılımevi’nde yaklaşık 30 yıllık bilgi ve deneyimi,
daha ileri düzeye taşıyacak nitelikte bir süreç yürütüyoruz. Tüm süreçleri
yeniden ele alıp ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri sürdürülebilirlik kriteri ile
hayata geçiriyoruz. Müşteri memnuniyet düzeyimizi, hizmet kalitemizi, eko
sistemimizdeki katma değerli hizmetlerimizi artırarak Türkiye ekonomisine
daha büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz.
Tüm bu çalışmalarımıza paralel müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla
iletişimimizi güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı
kanallardan iletişim kuruyor olacağız. Hedefimiz kısa ve orta vadede Türkiye
pazarındaki konumuzu daha da güçlendirerek, uluslararası arenada da
bölgesel bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanmak.”
Alpaslan Tomuş’un, önümüzdeki dönemde Türkiye Pazarından
beklentileri de şu şekilde:
“Türkiye, son 10 yıllık dönemde özellikle bulunduğu bölgenin gelişen
ekonomilerinden birisi olarak konumlandı. Gelişen ekonomi dinamikleri,
teknoloji ve yazılım sektörüne olan ilginin artarak devam etmesini ve
şirketlerin bu anlamdaki yatırımlarının hız kazanmasını sağlıyor.
Mikro Yazılımevi’nin kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen
müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki yazılım pazarının
geliştiğinin önemli bir göstergesidir.

Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılımevi olarak çok geniş yelpazede
müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörden pekçok şirketin kurumsal,
ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu
anlamda önümüzdeki dönemde de özellikle e-devlet tarafındaki hareketli
sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz. “
Mikro Yazılımevi, farklı segmentlerdeki müşterilerinin ihtiyaçlarına
yönelik sunduğu farklı altyapıdaki çözümleri ile farklılaşıyor.
“Mikro Yazılımevi olarak çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100 binin
üzerinde kurumsal müşterimiz var. Müşterilerimizin her birinin kullandıkları
Mikro yazılımlarından farklı performans beklentileri bulunuyor. Yazılımlarımızı
geliştirirken tüm bu beklentileri göz önünde bulunduruyor ve kullandığımız
teknolojileri bu beklentilere göre seçip geliştiriyoruz. Farklı boyutlardaki
kurumların beklentilerini karşılayacak, client temelli uygulamalardan cloud
temelli uygulamalara kadar oldukça farklı mimaride çözümler sunabilme
yeteneğine sahibiz.
Müşterilerimizin performans beklentilerine paralel olarak da çok geniş bir
yelpazede ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Böylece bugünden yarının gereksi
nimlerine yanıt verecek nitelikte esnek çözümler sunan bir şirket olarak
konumlanmış durumdayız.”
Mikro Yazılımevi, yeni dönemde, e-Devlet uyumlu hizmetlerini aynı çatı
altında topladığı e-Mikro markası ile de gündemde olacak.
Mikro Yazılımevi, e-Mikro markası ile, işletmelere ilgili mevzuat gereği
uygulamak zorunda oldukları veya gönüllü olarak kullanmak istedikleri eFatura, e-Arşiv, e-Defter, entegratörlük ve Kayıt Saklama Gereksinimleri
hizmetlerinin uygulamalarının vergi mevzuatına ve teknik gerekliliklere uygun
implementasyon süreçlerinde hizmet vermektedir.
Büyük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, daha küçük ölçekli şirketler için
geliştirilen e-kontör uygulamasıyla da, firmanın e-Mikro sitesinden doğrudan
kontör satın alarak bu hizmetlerden yararlanmaları sağlanıyor.
Alpaslan Tomuş kimdir?
Mikro Yazılımevi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş’un Bilişim
sektöründe gerek yurtiçi gerek yurtdışı pazarda 20 yıllık bir deneyimi
bulunuyor. Kariyerine, yine ilk olarak Mikro Yazılımevi’nde başlayan Tomuş,
sonrasında Türk Telekom’a bağlı şirketlerden Innova bünyesinde, yurtiçi ve
yurt dışında çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi.
Nisan 2015 tarihi itibarıyla Mikro Yazılımevi bünyesine bu kez Satış,
Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve
aynı zamanda Şirket Ortağı olarak yeniden katıldı.
MİKRO YAZILIMEVİ HAKKINDA

Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak
1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılımevi,
şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini
sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir.
Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi
şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro Yazılımevi’nde üretilen
yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve
perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde
değiştirmiştir.
30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde bugün Mikro Yazılımevi, geniş
bayi ağını da kapsayan toplam 300’den fazla iş ortağına sahip büyük bir
ekosistemdir. Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek
veren Mikro Yazılımevi, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının
ötesinde toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır.
Mikro Yazılımevi’nin bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı,
müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini %96 gibi
önemli bir orana ulaştırmıştır. Dafa fazla bilgi için: www.mikro.com.tr
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