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BİLİŞİM 500

YÖNETİMDEN
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulmuş ve insanlar
Cumhuriyetle birlikte özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi
unsurları kavramıştır. Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir.
Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız
milletindir. Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi : " Türk
ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim
şekli Cumhuriyet’tir." Atatürk bu sözüyle, Türk ulusuna
yakışan yönetimin Cumhuriyet olduğunu belirtmiştir.
Bizler de Ankara Netmon A.Ş. olarak 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramınızı kutlar, Cumhuriyet’imizin daim olmasını dileriz.
Yönetim
NETMON 18. YAŞINI KUTLADI
Aylık düzenlenen personel doğum günleri etkinliğinde hem
kuruluşumuzun 18. Yılını, hem de personellerimizin doğum
günlerini ofiste bulunan arkadaşlarımızla birlikte küçük bir
kutlama ile kutladık.

BT Haber Yayıncılık tarafından 17’ncisi gerçekleştirilen
“Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi” araştırmasında Ankara
Netmon A.Ş. bu yıl da farklı kategorilerde ilk sıralarda yer aldı.
Ankara Netmon ilk 500 bilişim şirketi listesinde ilk üç sırayı
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un paylaştığı sıralamada
197. sırada yer aldı.
"Telekom şirketi" kategorisinde yine Türk Telekom, Turkcell ve
Vodafone'un ardından 13. sırada,"Telekominikasyon Altyapı
Donanımı" kategorisinde Huawei, Netaş ve Corning'in
ardından 13. sırada, "İletişim Sistemleri" kategorisinde ise
49.sırada yer aldı.
Türkiye'nin 500 büyük bilişim firması arasında farklı
kategorilerde ilk sıralarda yer alan Ankara Netmon doğru
stratejik kararlar ve bu doğrultudaki yapılanmayla bligi ve
iletişim sektöründeki yükselişini devam ettirdiğini bir kez daha
gösterdi.

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…
Yükselen yeni nesil, İstikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve
yaşatacak sizsiniz…

KALİTE
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereği
ANKARA NETMON A.Ş. bünyesinde işleyen Entegre Yönetim
Sistemi’nin uygulanışını ve etkinliğini değerlendirebilmek ve
gözlemlemek adına 08.09.2016-22.09.2016 tarihleri arasında
iç tetkik yapılmıştır.
Tetkik yapılan departmanlar: ÜST YÖNETİM, KURUMSAL
ÇÖZÜMLER ve İŞ GELİŞTİRME, OPERASYON ve MÜŞTERİ
HİZMETLERİ, İDARİ ve MALİ İŞLER, MUHASEBE, SİSTEM
MÜHENDİSLİĞİ, MALZEME ve DEPO YÖNETİMİ, SATINALMA,
İNSAN KAYNAKLARI
İç Tetkikte Ankara Netmon A.Ş.’de çalışan personellerin 2015
denetimlerine göre Entegre Yönetim Sistemine genel anlamda
daha hakim olduğu görülmüştür.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ANKARA NETMON A.Ş. OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ…
15-16 Ağustos 2016 tarihlerinde İSG Eğitimleri biten
personellerimizin Temel İSG ve Elektrik eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. İlkyardım Sertifika süreleri biten
personellerimizin güncelleme eğitimleri tamamlanarak,
ilkyardım sertifika süreleri 3 yıl süre ile uzatılmıştır. Eğitimler
sırasında personellerimiz İSG konusundaki bilinç ve
bilgileriyle oldukça iyi performans sergilemişlerdir.
Temel İSG ve Elektrik Eğitiminden kareler:

NORVEÇ’TEKİ KIYAMET GÜNÜ KASASI
Norveç'in kuzeyinde yer alan
Svalbard adasında, donmuş bir dağın
altında
olası
felaketlere
ve
yeryüzündeki tüm bitki örtüsünün
yok olması ihtimaline karşı 4.500.000
( dört milyon beş yüz bin) çeşit
bitkinin tohumu muhafaza ediliyor.
Norveç in
geleceğe
yönelik
felaketlerle ilgili olarak, kutba çok yakın sakin bir adada
hazırlamış olduğu devasa silodur. Dünyanın her ülkesinden,
her kösesinden Norveç e getirilen tohum çeşitleri, neredeyse
yeryüzünde yetişen her tur bitkiyi kapsayacak çoklukta ve
daha çok gıda tedariğine yönelik tohum ve çekirdeklere
önem
verilmekte.

.

EMRE AKBAYRAK 4 Ekim, SÜNDÜS USTA 4 EKİM, ATİLA KÖSEGİL 9 EKİM,
BURAK ŞAHİN 10 Ekim, ÖZGÜR MUTLU 11 Ekim, BURAK AKYÜZ 18 Ekim,
HAKAN EKİZ 20 Ekim, HATUN KARGIN 31 Ekim

İlkyardım Eğitiminden kareler:

HASTA BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜM
HIZIYLA DEVAM EDİYOR…
Eylül ayı içerisinde başlanılan Rönesans inşaat Yozgat
hastanesi veri merkezi projesi tüm hızıyla devam ediyor.
Proje kapsamında hastanenin hasta bilgileri(tahlil, rapor vb.)
tüm bilgileri kayıt altına alınabileceği bir sistem kuruluyor.
Bu sistem bir ana merkez ve bir yedekleme merkezinden
oluşacak. Netmon olarak bu sistemin alt yapı kurulumunu
gerçekleştiriyoruz. Projeyi Ekim ayı sonunda bitirmeyi
hedefliyoruz.

DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ

Norveç'in kuzey kutbunda donmuş bir dağa inşaa ettiği, 6,2
şiddetinde depreme, nükleer saldırılara ve doğal felaketlere
karşı dayanabilen bir yapı. Kapasitesi 4,5 milyon tohum.
Tohumlar gümüş kaplamalı kutularda paketlenerek -18
derecede
1000
yıla
kadar
saklanabilecek.
10 milyon dolara mal olmuş. Dünyaya 10000000 x
800000000 katrilyon zarar verdikten sonra 10 milyonun lafı
olmaz tabi.
Ulaşım sadece deniz yolu ile olan tohum bankasının içine
girmek için 3 büyük kapıyı aşmak gerekmektedir. 4.500.000
( dört milyon beş yüz bin) çeşit bitkinin tohumu muhafaza
edilmektedir. bu sayı yeryüzünde günümüzde mevcut
bulunan bitki tohumlarının sayısından fazladır.
Türkiye’den 21.577 paket içerisinde toplam 7.616.532 adet
tohum yollanmış.

Personellerimizden Ünsal ÜNGÖR ve Adem
DİNÇER’in kız bebekleri dünyaya gelmiştir.
Kendilerini tebrik eder, bebeklerine sağlıklı bir
ömür dileriz.

ÖDÜLLÜ SORU

Yuvarlak bir peynir tekerleğini 3 kesme işlemi yaparak 8 eşit
parçaya bölebilir misiniz? Cevaplarınızı 1 Kasım 2016 tarihine kadar

cennetedaerdinc@netmon.com.tr adresine gönderip sürpriz hediyeler
kazanma şansını yakalayın  (Bir önceki sayımızdaki sorunun doğru cevabı:
62 -35=1 dir. Ödülü Gülnara Erkan kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.)
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