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''ESĐS AĐLESĐNE HOŞ GELDĐNĐZ''
 ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ DOĞUNET BĐLGĐSAYAR

Erzurum'da 1984 yılında  kurulan Doğunet Bilgisayar
kısa sürede Erzurum  ve çevre illerde tanınan bir firma
haline gelerek sektördeki yerini sağlamlaştırmış
konumda. Doğunet  Genel Müdürü C. Mekki Mutioğlu
bu duruma gelmelerindeki başarılarının arkasında;
Uzman ve işini bilen bir kadrolarının olması; verdikleri
sözlerinin arkasında durarak gerçekleştirmelerini
sağlamak,  kaliteden ödün vermeden çalışmak ve
kaliteli ürünlerin satışını yapmak olarak nitelendiriyor.
Mekki Mutioğlu, ''Yaptığımız işler; GSM ürünleri,  Ses
sistemleri, Bilgisayar ve multimedeya  ürünlerinin
satışlarını  ve teknik servislerini vermek'' diyor. Mekki
Bey, eskiden başka bir UPS firmasının bayisi olduğunu
ancak son 5 yıldır yaşanan olumsuzluklar üzerine  bu
bayiliğini bıraktığını söyledi. Gelen yoğun talepler
üzerine  UPS sektöründe devam etme kararı aldıklarını
söyledi. Kaliteden ödün vermeden çalıştıkları içinde
yaptıkları araştırmalarda kendilerine en uygun firma
olarak ESĐS'i seçtiklerini söyledi. Çünkü ESĐS
ürünlerinin de gerek kalitesini gerekse teknik
özelliklerinin üstünlüğünü  kanıtladığını ve bunu da
ISO ve CE belgeleriyle ispatladığını söyledi. Bu
sebeplerden dolayı çözüm ortağı olarak çalışmak
istediklerini belirtti.. Bizde ESĐS ailesi olarak Sayın
Mekki Mutioğlu nezdinde Doğunet Bilgisayar'a
''Aramıza hoş geldiniz'' diyor ve çalışmalarında
başarılar diliyoruz.   

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ TSE BELGELERĐNĐ
ALIYORLAR

Çözüm ortaklarımız müşterilerine daha iyi ve daha
kaliteli hizmet anlayışından yola çıkarak verdikleri
teknik servisler için TSE belgesi almaya başladılar.
Esis ve çözüm ortakları, sadece cihaz değil hizmet
sattığının da  farkında olarak faaliyet
göstermektedir. Bu doğrultuda hareket eden çözüm
ortaklarımızdan; Ankara TTPOWER GÜÇ
SĐSTEMLERĐ  firmasına teşekkürlerimizi bildiririz.

ESĐSPOWER  SERMAYESĐNĐ ARTIRDI
Firmamız artan iş kapasitesi, elaman sayısı, ihracata
başlaması ve her yıl %40 büyümesinden dolayı
şirket sermayesini artırma ihtiyacı ortaya çıktı.
Bu sebeplerden dolayı şirket sermayemizi
250.000 YTL'na çıkardık. Böylece 2006 tarihindeki
hedeflerinden birisine daha ulaşmış olduk

ESĐS AĐLESĐNE YENĐ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
KATILDILAR 

Teknik Servis departmanına, Satış departmanına ve
Đdari işler departmanına yeni arkadaşlar aramıza
katıldılar. Teknik Servis Departmanına; Salih
Demir (Masterguard markalı UPS'lerde de tecrübeli
olup büyük güçlü UPS'lerde servis verecek.) Emre
Genç  (Art tronic firmasından geldi. May ve Ege
serisi UPS'lerimizin teknik hizmetlerinden sorumlu
olacak.) Çiğdem Bulut ( Eka firmasından geldi.
Teknik servis müşteri temsilcisi) Satış
Departmanına; Uğur Ören, ( Firmamızın proje
işlerinden sorumlu) Murat Arıkpınar (Firmamızın
IT sektöründeki firmalarından sorumlu) Đdari Đşler
Departmanına; Hülya Söymer (firmamızın
personel ve ofis hizmetlerinden sorumlu) 

Đşe başlayan tüm çalışanlarımıza aramıza hoş
geldiniz diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAKIM
ĐHALESĐNĐ KAZANDIK

Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bakım
ihalesini BĐZ KAZANDIK. Đhaleye toplam 6 firma
girmiş olmasına karşın en iyi fiyat ve hizmeti
vererek ihaleyi biz kazanmış olduk. Tüm Türkiye'nin
il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunan kesintisiz
güç kaynaklarının bakımlarını çözüm ortaklarımızla
birlikte en iyi şekilde yapılacağından kuşkumuz yok.
Hepimiz için bu ihalenin hayırlı olmasını dileriz.
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