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Supermax nr. 1000
leveret
DDE nåede i efteråret frem til levering af Supermax-datamat nr.
1000. Kunden var et tyrkisk firma
- og da der i ordren indgik endnu
en Supermax, fulgte også nr. 1001
med til fjerne himmelstrøg.
Disse to Supermax-datamater
følger efter de godt 200, der ligeledes er afsat på eksportmarkederne.
'Supermax-datamaterne nr. 1000
og 1001 løbi efteråret af produktionsbåndet på DDE's fabrik i Klokkerholm
- og disse to anlæg, der repræsenterer en milepæl ifirmaets 12-årige hi
storie, gik til eksportmarkederne.
Ved pressekonferencen, der blev
afholdt den 28. september, deltog
blandt andre Tyrkiets ambassadør i
Danmark, M. Tanner Baytok.

Yabim - DDE's
tyrkiske
samarbejdspartner
En af de største privatejede koncerner i Tyrkiet, Yasar Holding a/s, hari
løbet af en årrække etableret en meget stor edb-afdeling, der fungerer
som en selvstændig virksomhed in=
den for koncernen.
Virksomheden hedder Yasar Bilgi
Islem ve Ticaret A.S. - i daglig tale
Yabim - og har på tre år opnået status
som Tyrkiets 10.-største edb-leverandør.
Yabim forhandler og markedsfører
DDE's produkter i Tyrkiet. Supermax
nr. 1000 og 1001, der hver især er anlæg til 60 brugere, leveres nu til en af
Yabim's store kunder. Det drejer sig
omen industrikoncemn, hvis tilhørende
glasværker er blandt Tyrkiets største
eksportvirksomheder.
Anlæggene skal bruges til løsning
af mange forskelige administrative
opgaver, herunder styring af lager,
produktion og økonomi, bl.a. ved

Tekniker Ole Madsen afprøver Supermax-datamat nr. 1000 i DDE's produktionsafdeling i Klokkerholm, mens produktionschef
Kalle Nielsen ser til.

De to 60-bruger-anlæg, der netop er færdigproduceret på fabrikkeni Klokkerholm, eksporteres via DDE's forhandleri Tyrkiet, Yabim A.S., til en stor lokal
glaskoncem,
Begivenheden blev markeret behørigt. Fra pressekonferencen ses fra venstre
René Svendsen-Tune og Flemming Torp Petersen fra DDE's afdeling for internationalt salg, direktør Ozman Dugo, Yabim A.S. samt adm. direktør Claus Erik Christoffersen, DDE, og Tyrkiets ambassadøri Danmark, M. Tanner Baytok.

