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infoMET’ten İsrail'e Teknoloji Transferi
(İstanbul, 04.12.2011) – Dünyaca ünlü bir ilaç şirketinin dünya üzerindeki 80 farklı noktadaki tesislerinin
güvenliğinin tek bir merkezden yönetimi ve izlemesi amacıyla başlattığı küresel güvenlik ağı projesinin İsrail
ayağındaki güvenlik sistemleri projesi, %100 Türk sermayeli teknoloji şirketi infoMET Teknoloji tarafından
gerçekleştirildi.
İsrail'in Hod HaSharon şehrinde bulunan tesisin güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok noktada Schneider
Electric Entegre Güvenlik Sistemi ürünleri kullanıyor. infoMET Teknoloji Proje Müdürü Musa LEVI, projenin
Schneider Electric Fransa tarafından koordine edilen son derece gelişmiş güvenlik teknolojilerinin kullandığı son
yılların küresel çapta en önemli güvenlik projesi olduğunu belirtti. Projenin Türkiye ayağında infoMET tarafından
yapılan başarılı çalışmaların sonucunda projenin İsrail bacağında da infoMET'in görevlendirmesinin Türk
mühendis ve teknisyenlerinin ulaştığı bilgi düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
infoMET Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Egemen KILIÇ, infoMET Teknoloji faaliyetlerini, “elektronik güvenlik ve
otomasyon sistemi alanlarında yenilikçi teknoloji ve ürünler geliştirmek” vizyonuyla yürüttüğünü belirti.
infoMET Teknoloji'nin %100 Türk Sermayeli bir mühendislik şirketi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Ülkemizde
üretilen yerli bilgi ve teknolojilerin küresel değere dönüştürülmesini, Türkiye'nin yüksek nitelikli insan kaynağını
AR-GE faaliyetlerinde değerlendirerek yurtdışı pazarlara açılarak teknoloji ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.
infoMET Teknoloji Hakkında
infoMET, uluslararası kalite yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından “Elektronik Güvenlik
Sistemleri ve Bina Otomasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi, montaj ve servis faaliyetleri” konularında
ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.
Infomet Teknoloji, uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun KNX otomasyon
çözümleri konusunda projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri sağlamaktadır. infoMET Teknoloji’nin
çözümleri hakkında daha detaylı bilgiye www.infomet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için:
Egemen KILIÇ – İş Geliştirme Müdürü
E-Mail: ekilic@infomet.com.tr
Tel: 0.212.320 08 80 pbx Faks: 0.212.320 11 07

