News
adesso Türkiye Genel Müdürü Burak Bar#’ya uluslararas# görev
, 18. December 2018
adesso AG’nin Türkiye’deki i#tiraki adesso Türkiye’nin Genel Müdürü Burak Bar#,
mevcut görevinin yan#nda Global Hizmetler Direktörü olarak atand#. Bar#, yeni
görevinde uluslararas# mü#terilerinin yaz#l#m ve dan##manl#k operasyonlar#n#
yönetiyor.
BT dan##manl#k hizmetlerinin yan# s#ra yaz#l#m#n her alan#nda sektör öncüsü olarak
çözümler sunan adesso’nun Türkiye ofisinin Genel Müdürü Burak Bar#, adesso AG taraf#ndan
mevcut görevine ilaveten uluslararas# mü#terilere dan##manl#k hizmeti sunmak için
olu#turulan Küresel Hizmetler alan#n#n direktörlü#üne atand#.
adesso AG, adesso Türkiye ofisiyle birlikte 2016’n#n ortas#nda ba#latt### SmartShore
hizmetini Burak Bar# ile daha da ileriye ta##mak istiyor. SmartShore, adesso’nun, birden
fazla ülkede ofisleri olan bir kurumla çal##t###nda, ürün ve hizmetlerinin tüm o ülkelerde
kullan#labilecek olma avantaj#ndan yola ç#karak uygulad### bir model. Her iki taraf için de
avantajl# olan bu uygulaman#n kurumsal büyümeye katk#s# da kan#tlanm## bulunuyor.
176 çal##an#n yer ald### adesso Türkiye’de olu#turulan sat## olanaklar#n#n yakla##k
yar#s# SmartShore hizmetlerinden kaynaklan#yor. Bu yakla##m# ba#ar#yla entegre eden
Burak Bar# ve adesso Türkiye ekibine adesso AG’nin Bulgaristan ve #spanya’daki ekipleri de
destek veriyor. Bar#, mevcut pozisyonunun yan#nda yürütece#i yeni görevinde SmartShore
kapsam#nda yaz#l#m ihracat# operasyonlar#n# yönetirken ayn# zamanda SmartShore’un
Sofya, Barselona ve #stanbul’daki ofislerinin koordinasyonunu da üstleniyor.
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adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
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adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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