GOM, ZEISS Grubu'nun parçası haline geliyor
Müşteriler birleştirilen Endüstriyel Kalite ve Araştırma portföyünden fayda sağlayacaktır.
Oberkochen / Braunschweig, 11 Nisan 2019
ZEISS önde gelen otomatik 3D koordinat ölçüm teknolojisi donanımları ve yazılımları
sağlayıcısı olan GOM'u satın alarak Endüstriyel Kalite ve Araştırma segmentinin
endüstriyel metroloji ve kalite güvencesi portföyünü genişletiyor. Hem ZEISS hem de
GOM önceki yıllarda güçlü bir büyüme yaşadılar ve pazarda başarılı olduklarını
kanıtladılar. Amaç birlikte, özellikle de optik dijitalleştirme alanında, bu öncü teknolojik
konumu daha da güçlendirmektir. Mevcut ürünler ve çözümlerin birleşimi kadar,
gelecekteki ortak yenilikler de yeni pazarlara şekil verilmesinin ve yeni pazarlara
girilmesinin temelini oluşturacaktır.
ZEISS Başkanı ve CEO'su Dr. Michael Kaschke şöyle söylemiştir: "Büyüme
stratejimizde, ZEISS Grubu'nun parçası olarak potansiyellerine ulaşabilecek yenilikçi
çözümleri, teknolojileri ve şirketleri satın almayı hedeflediğimizi açıkça belirtiyoruz.
GOM'u satın alarak ve dolayısıyla da çözümler portföyümüzü genişleterek, Endüstriyel
Kalite ve Araştırma segmentindeki lider konumumuzu pekiştiriyoruz ve bundan sonra
müşterilerimize daha da iyi çözümler sunabileceğiz. Bu, tamamen müşterilerimizin
başarısına odaklı kurumsal stratejimize uygun olarak yapılıyor."
ZEISS ürün portföyü ile GOM tarafından sağlanan optik 3D ölçüm teknolojisini bir araya
getirmek, Endüstriyel Kalite ve Araştırma segmentinde yeni fırsatlar yaratma ve pazar
erişimini genişletme potansiyeli yaratıyor. GOM yüzey dijitalleştirmeye yönelik gelişmiş
çözümler sunuyor ve bu da ZEISS'ı bu alanda güçlendirecektir. ZEISS Yönetim Kurulu
Üyesi ve Endüstriyel Kalite ve Araştırma Segmenti Sorumlusu Dr. Jochen Peter şu
açıklamayı yapmıştır: "Bu satın almayla birlikte, yüzey ölçüm ve dijitalleştirme alanında
lider konumuna yükselme hedefimizi kovalıyoruz. Her iki alandaki müşteriler ve
kullanıcılar yazılım ve donanım alanlarında GOM ve ZEISS'ın güçlerinden
yararlanacaktır.
GOM İdari Direktörü Dr. Detlef Winter şunları söylemiştir: "ZEISS Grubu'nun parçası
olmak, gelecekte GOM için yeni fırsatların doğmasını sağlayacak ve bu da
Braunschweig'teki tesisi ve iş ortaklarımızı olumlu etkileyecektir. ZEISS ve GOM'un
süreç ve çözüm bilgilerini bir araya getirerek yeni müşteri segmentlerine ve
uygulamalarına adım atabiliriz."
İşlem tamamlandıktan sonra GOM, ZEISS Endüstriyel Kalite ve Araştırma segmentinin
(2017/2018 yılı gelirleri 1.549.000.000 Euro) parçası haline gelecektir. Almanya ve yurt
dışındaki GOM şirketlerinin yasal yapısı değişmeden kalacaktır. Küresel satış ortakları
ile yapılan başarılı işbirliği devam edecektir. Düzenleme yetkililerinin onayına tabi olan
işlemin, 2019 yılının ilk yarısında sonlandırılması beklenmektedir. Her iki taraf da bu
işlemin finansal detaylarını açıklamama kararı almıştır.
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ZEISS Hakkında
ZEISS optik ve optoelektronik alanlarında faaliyet gösteren, uluslararası olarak öncü bir
teknoloji şirketidir. Önceki mali yılda, ZEISS Grubu Endüstriyel Kalite ve Araştırma,
Medikal Teknoloji, Tüketici Pazarları ve Yarı İletken Üretim Teknolojisi olmak üzere, dört
segmentte 5,8 milyar Euro'dan fazla gelir elde etmiştir (durum: 30 Eylül 2018).
ZEISS müşterileri için endüstriyel metroloji ve kalite güvencesine yönelik yenilikçi
çözümler, yaşam bilimleri ve materyal araştırmalarına yönelik mikroskopi çözümleri ve
göz hekimliği ve mikrocerrahi alanlarında tanı ve tedaviye yönelik medikal teknoloji
çözümleri geliştirir, üretir ve dağıtımını yapar. ZEISS adı çip endüstrisi tarafından yarı
iletken bileşenler üretmek için kullanılan, dünyanın önde gelen litografi optikleri ile
eşanlamlıdır. Gözlük lensleri, kamera lensleri ve dürbünler gibi trendleri belirleyen ZEISS
marka ürünler tüm dünyada yoğun talep görmektedir.
Dijitalleştirme, sağlık hizmetleri ve Akıllı Üretim gibi gelecekte büyüme sergileyecek
alanlara göre uyarlanan bir portföye sahip güçlü bir marka olan ZEISS, optik ve
optoelektronik endüstrilerinin ötesinde, geleceği şekillendirmektedir. Şirketin araştırma
ve geliştirme sürecine yaptığı önemli ve sürdürülebilir yatırımlar, ZEISS'ın başarısının
artmasının ve teknoloji ve pazar liderliğinin devam etmesinin temelini oluşturmaktadır.
Bugün ZEISS Grubu neredeyse 50 ülkede temsil edilmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 60
satış ve servis merkezinde, 30'dan fazla üretim tesisinde ve yaklaşık 25 araştırma ve
geliştirme tesisinde yaklaşık 30.000 çalışan görev yapmaktadır. 1846 yılında Jena
kurulan şirketin genel merkezi Almanya'nın Oberkochen şehrindedir. Holding şirket olan
Carl Zeiss AG'nin tek sahibi, kendini bilimin geliştirilmesine adamış, Almanya'daki en
büyük kurumlardan biri olan Carl Zeiss Foundation'dır.

ZEISS Industrial Quality Solutions
ZEISS Industrial Quality Solutions, önde gelen çok boyutlu metroloji çözümleri
üreticisidir. Bu çözümlerin arasında koordinat ölçüm makineleri, optik ve çok sensörlü
sistemler, endüstriyel kalite güvencesine yönelik mikroskopi sistemleri kadar otomotiv,
havacılık, makine mühendisliği, plastik ve medikal teknoloji endüstrilerine yönelik
metroloji yazılımları yer almaktadır. Kalite güvencesine yönelik 3D röntgen metrolojisi
gibi yenilikçi teknolojiler portföyü tamamlamaktadır. Bunlara ek olarak, ZEISS Industrial
Quality Solutions müşterilerine yakın ZEISS Kalite Mükemmelliği Merkezleri aracılığıyla,
geniş küresel müşteri hizmetleri sunmaktadır. Şirketin genel merkezi Oberkochen'dedir.
Almanya dışındaki üretim ve geliştirme tesisleri ABD'nin Minneapolis, Çin'in Şangay ve
Hindistan'ın Bangalore şehirlerinde bulunmaktadır. ZEISS Industrial Quality Solutions,
Endüstriyel Kalite ve Araştırma segmentinin parçasıdır.
Daha fazla bilgi için, lütfen www.zeiss.com adresini ziyaret edin

