Teknoloji
KOD ÖDÜLLERİ
EĞİTİM OYUNU YARIŞMASI

T

ürkiye Bilişim Vakfı,
Türkiye’de ilk kez matematik
ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim
oyunlarının ödüllendirileceği bir
yarışma başlattı. Başvuru süresi 30
Kasım’da sona erecek olan KOD
Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’yla
ilkokul, ortaokul ve lise eğitim

düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin
eğitimdeki önemini ve katkısını
vurgulamak amaçlanıyor. Yarışmanın
tanıtım toplantısında konuşan TBV
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu
yenilikçiliğin sağlayacağı katma
değerle eğitim düzeyimize yenilikçi
bir katkı yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

İDEA TEKNOLOJİ’YE
“MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ”

KALABALIK
MEKANLAR İÇİN
AKILLI GÜVENLİK

E

MEA East (Türkiye, Gürcistan,
Azerbaycan) bölgesinde,
Zebra mobil cihazlar üzerinde
çalışan VisionPlus yazılımıyla gösterdiği performans,
İdea Teknoloji Çözümleri’ne, Zebra Teknoloji’nin 2016
yılı “Mükemmellik Ödülü” ödülünü getirdi. Ödülü
almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Genel
Müdür Emre İyibilir, “Zebra ISV iş ortaklarından biri
olarak VisionPlus SFA çözümümüzle müşterilerimizin
hızlı ve en etkin şekilde VisionPlus’ın ve mobil
teknolojilerin avantajlarından yararlanmalarını
sağlıyoruz” diye konuştu.

S

ensormatic; hastane, AVM, okul, havalimanı gibi halka açık kalabalık
mekanların takibini, yeni video analiz çözümü Avigilon Appearance
Search ile kolaylaştırıyor. Güvenlik kameralarını daha işlevsel hale getiren
bu çözüm, görüntüler içinde tespit edilen unsurlar hakkında geriye dönük
otomatik arama yapmaya imkan sağlayarak güvenlik birimlerine hızlı
biçimde sonuca ulaşma avantajı kazandırıyor. Sensormatic CEO’su İsmail
Uzelli, yeni ürünleriyle ilgili, “Bu çözüm, yepyeni bir güvenlik vizyonu ortaya
koyuyor” diyor.

DOĞUŞ TEKNOLOJİ,
AR-GE MERKEZİ OLDU

D

oğuş Grubu içindeki otomotiv, inşaat
ve finans sektörlerinde yürütülen yazılım
geliştirme faaliyetleriyle edinilen yüksek bilgi
ve deneyimle 2012 yılında kurulan Doğuş
Teknoloji’nin Şekerpınar’daki merkezi, Ar-Ge
merkezi olarak faaliyete başladı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Doğuş Teknoloji Genel
Müdürü İlker Kuruöz, “2017’nin ikinci yarısında,
Maslak ofisimizin de Ar-Ge merkezi olması için
çalışmalara başlayacağız” dedi.

DOWN SENDROMLU
GENÇLERİN GÖZÜNDEN HAYAT

C

anon Eurasia, Down Sendromu Derneği iş birliğiyle Down Sendromlu
gençlerin fotoğraf çekmeyi öğrenecekleri bir eğitim düzenledi.
Derneğin bünyesindeki dört genç; Balat, Emirgan, müzeler ve yaşadıkları
yerleri kendi gözünden fotoğrafladı. Gençlerin hayatında yeni bir
kapı açılması hedeflenen eğitimler tamamlandığında, onların çektiği
fotoğraflarla 40 kareden oluşan bir sergi açılacak.
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VODAFONE, İHRACATÇILARI
YARINA HAZIRLADI

V

odafone; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
bünyesinde yer alan TİMAKADEMİ tarafından
hayata geçirilen ‘10 İl-10 Ülke Hedef Pazar
Projesi’ kapsamında bir yıl boyunca düzenlenen
toplantılarda, 2 bin ihracatçı şirkete “Yarına Hazır
İhracatçı” konseptini tanıttı. Türkiye’yi bir adım öteye
taşıyacak çözümün
“Hızla dijitalleşme”
olduğunu ifade
eden Vodafone
Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı
M. Sinan Kızıldağ,
“İhracatçı
şirketlerimiz,
yalnızca Türkiye’de
değil, dünyanın
her yerinde yüzde
100 ‘Yarına Hazır
İhracatçı’ olmak
zorunda” 		
dedi.

