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ATS’nin Stratejik Gelişimi, 25 Yıllık DeneyimYıllık
%20’nin Üzerinde Büyüme
Bu yıl, ATS’nin 25. yıldönümüne denk gelen hem geleneksel otomasyon piyasasında hem de MES pazarında %20’nin üzerinde
bir büyüme kaydedilmiştir. 25 yıllık tecrübesi ile şirket, dünya çapındaki müşterileriyle en iyi deneyimlerini ve teknoloji trendlerini
paylaşan bir bilgi ve tecrübe şirketi olduğunun altını çizmiştir. 1986’da Hollanda’da kurulan ATS halen özel bir şirkettir ve istikrarlı
stratejisi, yüksek etik standartları, çalışanların gelişim ve refahı ile müşteri memnuniyetine odaklı yapısı, personelinin uzun süreli
çalışmasını sağlamaktadır.
ATS’nin Yeni Ofisleri
ATS müşterilerine Üretim Yürütme Sistemlerinin (MES) kurulumunda destek sunabilmek için evrensel stratejisinin bir parçası
olarak Meksika, Singapur ve Türkiye’de yeni ofisler açmıştır ve 2012’nin sonlarına doğru Çin, Brezilya ve Đtalya’da da yeni ofisler
açılmış olacaktır. Bu hızlı başarı da müşterilere Üretim Yürütme Sistemi (MES) kurulumlarında destek verebilmek için oluşturulan
evrensel stratejinin bir parçasıdır. Fiyatları düşürürken işin kalitesini yükselten evrensel yaklaşımı ile ATS, MES pazarında büyük
Bilişim Teknolojisi Şirketleriyle rekabet etmektedir.
Coopers Bira Fabrikalarında Uygulanan MES Çözümü
ATS Avustralya tarafından, Coopers bira fabrikasına dolum ve paketleme hatları için yakın zamanda bir Üretim Yürütme Sistemi
(MES) kuruldu. Çözüm standardizasyonu ve büyük bira fabrikalarındaki tebrübesi sayesine ATS, Coopers’a cazip fiyatlarda
birçok çözüm üretebilmiştir. ATS yaklaşımı, teknoloji sevgisinden çok müşteri çıkarlarına odaklanır. Bu sayede, orta sınıf üretim
şirketleri de MES çözümlerini uygulayıp evrensel pazarda kendilerini gösterebilmektedirler.
Çek Cumhuriyeti’nde MES Mükemmellik Merkezi Açılışı
ATS’nin kaydettiği bir diğer gelişme ise Çek Cumhuriyeti’nde açılan yeni tesis ve bu tesisin yenileme çalışmalarıdır. Yerel
pazarda sunulan hizmete ek olarak bu yeni tesis, eğitim ve 7/24 evrensel destek sağlayan önemli bir MES Mükemmellik
Merkezi‘dir. Yeni ofis binasının açılışı yerel yüksek mevkili kişiler ile yapıldı ve binanın parasal desteğinin bir kısmı Avrupa Birliği
yardım ve hibeleri ile sağlandı.
Grup Genel Müdürü, Mike James’in açıklaması:
“25 yıl önce Hans Damman ile ATS’yi kurduğumuzda ilkelerimizi, ATS’nin mütevazi bir liderlik ile yönetilmesi ve takımımıza
verdiğimiz yüksek değer çerçevesinde belirledik. Yeni ofisler açmayı, Çek Cumhuriyeti’nde mükemmellik merkezi kurmayı ve 25
yıllık başarımızı doğrudan, tahmin edebileceğimizden daha fazlasını başaran güçlü ekibimize borçluyuz.“

ATS MES Mükemmellik Merkezi
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