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“Üretim, depolama ve 
dağıtım süreçlerini  
verimli kılıyoruz”

MOBİSİS, barkodun yanı sıra RFID, giyilebilen teknolojiler, işbirlikçi robotlar, yapay görme, yapay 
zeka ve arttırılmış gerçeklik destekli endüstriyel bilişim çözümleri sunuyor.  MOBİSİS CTO’su 
Aytaç Süalp, “Kurumların üretim, depolama ve dağıtım süreçlerini verimli kılıyoruz” diyor.

2004 yılında kurulan MOBİSİS, 
müşterilerine OT/VT (Otomatik 
Tanıma / Veri Toplama) sektö-
ründe uluslararası markalara ait 

Barkod ve RFID özellikli el terminali, 
barkod yazıcı ve okuyucu, endüstriyel ve 
tüketici segmentlerine yönelik tablet ve 
dayanıklı telefonlar, kablosuz haberleşme 
altyapısı ile bu cihazlara ait aksamlar ve 
sarf malzeme çözümleri sunuyor. Ayrıca 
sahibi olduğu profesyonel hizmetler şirketi 
Proserv aracılığıyla sattığı tüm bu ürünlere 
üretici garantisi veriyor ve yetkili servis 
noktası olarak hizmet sunuyor. MOBİSİS 
CTO’su Aytaç Süalp, sorularımızı yanıtladı.

Hangi teknolojik ürün ve hizmetleri 
sağlıyorsunuz?

MOBİSİS’ in sunduğu çözümler, ağır-
lıklı olarak saha satış sistemleri, kargo ve lojistik şirketlerinin 
otomasyon altyapıları, depo otomasyonu, demirbaş takibi, 
sayaç okuma ve üretim takibini kapsıyor. Bu alanlarda yeni 
nesil teknolojilerin öncüsü olan MOBİSİS, donanımların tam 
performanslı çalışmasını sağlayacak mobil yazılım ve enteg-
rasyon hizmetlerini de tek elden sağlıyor.

Otomatik Tanıma/Veri Toplama sektöründe şirketin 
pozisyonu nedir? 2022 yılı için gelecek planlarınız nelerdir?

17 yıldır sektöre yön veren, standartları belirleyen lider 
konumumuzun sorumluluğu ile günümüzde en çok bilinen 
ve yaygın olarak kullanılan otomatik tanıma teknolojisi olan 
barkodun yanı sıra özellikle RFID, giyilebilen teknolojiler, işbir-
likçi robotlar, yapay görme, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik 
destekli endüstriyel bilişim çözümleri ile müşterilerimizin üre-
tim, depolama ve dağıtım süreçlerinin iyileştirilmesi ile daha 
verimli kılınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu yıl için hedefleriniz nelerdir?
İçinde bulunduğumuz yılın ortalarında ISO 22196 sertifi-

kalı HYGIENE PLUS teknolojisine sahip CAT marka dayanıklı 
telefonların Türkiye tek yetkili ithalatçısı ve tamir merkezi 

olarak, dünyada ilk defa daya-
nıklı bir ürünün tüm harici bile-
şenlerinin gümüş iyon bazlı bir 
anti-mikrobiyal katkı madde-
siyle harmanlanması ve cihazla-
rın dezenfektan sıvılarla düzenli 
olarak sterilize edilebilmesi ile 
ortaya çıkan kalıcı hijyenik tele-
fon tasarımımızla sahada çalışan 
personellere sahip müşterile-
rimizin akıllı telefon ihtiyacını 
karşılamayı hedefliyoruz.

Yeni geliştireceğiniz 
çözümler olacak mı?

Özellikle pandemi döne-
minde uzaktan teknik destek 
hizmetlerinin sağlanması için 
başa giyilebilen, Zoom ve 

Teams yazılımlarını içeren, arttırılmış gerçeklik destekli 
eller serbest tabletler ile çözümler geliştiriyoruz. E-ticaret 
pazarının yükselişi ile bu konuda faaliyet gösteren kuru-
luşların lojistik depolarındaki ürün toplama süreçlerinde 
artmakta olan verimlilik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
giyilebilen, klasik el terminallerine oranla son derece hafif, 
kullanıcının her iki elini de serbest bırakarak verimliliği 
arttıran donanımlarla çözümler üretiyoruz.

MOBİSİS Teknoloji, alanında 
liderlik ödülü aldı

“MOBİSİS Teknoloji, Bilişim 500 etkinliğinde 2020 yılının 
“Veri Toplama Donanımı OT/VT” alanında ciro bazlı 
sıralamada birinci olarak, uzun yılların güçlü birikimi ile 
lider konumunu pekiştirdi. Satış değil müşteri odaklı 
yaklaşımımız ile 2004 yılından bu yana bu ödülü birçok 
kez hak etmiş olmamız, başarımızın tesadüf olmadığını 
ve her yıl artan heyecanımız ile tekrar tekrar sıfırdan 
başlayarak sürekli çalışmanın, istikrarlı gelişimin değerini 
bir kez daha kanıtlar nitelikte.”

MOBİSİS CTO’SU AYTAÇ SÜALP
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