-----Original Message----From: ALPHAN MANAS
Sent: Saturday, April 16, 2005 4:13 PM
To: SONER CASUR; CEM SOYSAL; ASLI KARABORKLU; NERMIN GUNER; YESIM ROTH;
HAKAN OZKAN; IRFAN ELPEN; IZZET METCAN; NEDA SECKIN; KEREM GUVENC; MURAT
ARMAGAN; KUTSAL ANIL; NURI SAPKACI; ALPER SENER; 'Murat Elkaya'; AHMET
EKIM; SELIM GUVEN; EBRU AYGENSU; AYLA TANRIKULU; CEREN METIN; KEMAL SIDAR;
SEVDA KARAKAS
Cc: EMIN HITAY; SUAT BAYSAN
Subject: FW: Wireless LAN ve WAN icin oneriler (CPG)
Arkadaşlar sizlerle ilginç bir yazışmamı paylaşmak istiyorum.
Aşağıdaki maili bundan 3.5 yıl (16 Eylül 2001 de) önce ortağı olduğumuz
(Mart 2005 itibari ile sattık) CPG'nin üst düzey yöneticilerine atmışım.
Madde-1'de Wireless Lan firmaları hakkındaki görüşlerimi ve Cisco ile
bağlantılarını anlatıyorum. Ve diyorum ki "Tek tehlike Cisco bu firmayi yok
etmek icin yarin satin alabilir. Belki de bu firma kendini degerli kilmak
icin de volume basmaya calisiyor olabilir."
Sonuç: 2 Haziran 2003 de Cisco Linksys'i satın alıyor.
http://newsroom.cisco.com/dlls/corp_060203.html
Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Trendler pazarın
belirleyicileridir. Büyükler de bu trendleri takip ederler ve kararlarını
ona göre verirler. Biz Teknoloji Holding olarak trendleri çok iyi
görüyoruz. Yukarıdaki örnek de bunun iyi bir göstergesi. Şu anki
yatırımlarımızı da trendlere göre yapıyoruz. Bugün herkes her işe atlama
eğiliminde olabilir ama biz çok iyi inceleyip (Business Plan'dan
bahsetmiyorum. Çünkü Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümümüzün
kurulması ile bu konuda inanılmaz bir know-how birikimi oluşmaya başladı)
giriyoruz.
Önümüzdeki 3 yılda etrafımızdaki firmaların bizim ne kadar gerimizde
kaldığını göreceksiniz.
İyi hafta sonları,
-----Original Message----From: Alphan MANAS
Sent: Sunday, September 16, 2001 9:14 AM
To: 'mehmet.sozen@cpg.com.tr'
Cc: Emin HITAY; Alphan MANAS
Subject: Wireless LAN ve WAN icin oneriler (CPG)
Sevgili Cem ve Mehmet,
Wireless Data konusunda konusacak fazla birsey yok. Bu konuda bizim de
calisma yaptigimizi biliyorum. Sizlere bu konuda bazi onerilerim olacak:
1. Wireless LAN konusu ozellikle su anda IEEE 802.11b uzerinde odaklanmis
durumda. IEEE 802.11a ile hiz 54 Mbit'e cikacak ama bunun icin 1,5-2 yil
lazim. Bununla da bitmiyor: ABD-Avrupa savasi basliyor. Cunku HiperLan/2 yi
ETSi (Avrupa) kabul ediyor ve gercekten de ozellikle GSM 3G ve ATM
baglantisini destekledigi icin benimde favorim. Birakalim gelecekteki
kavgayi ve 11 Mbit/sec hizin su anda ozellikle Wireless Lan icin yeterli
oldugunu dusunelim. Hele uygulamalarin Havaalanlarina, restaurantlara ve
kahvelere (Starbucks'un bu konudaki brosurunu New York'tan dondukten sonra

size E-mail ile yollayacagim) ve evlere (Wireless Lan ve ADSL gateway
olarak tek urunler var piyasada) sicramis olduguna bakarsak, ne kadar iyi
bir pazar oldugunu goruruz.
Benim bu konudaki favorim Linksys. Cunklu urunleri CompUsa de 'Home
Products' counterinin onunde yigilmis duruyor. End-User fiyati $249. Dune
kadar biz bu urunu $1,500'a ve cok yakinda da $600'a satarken. Turkiye de
Cisco ise benzer urunu $600'a satiyor. Yani kisa donemde rakibimiz yok.
Linksys'in avantaji ise tamamiyla consumer marketini hedeflemis durumda, bu
inanilmaz fiyat avantaji sagliyor. Cisco daha cok corporate ta basarili.
Tek tehlike Cisco bu firmayi yok etmek icin yarin satin alabilir. Belki de
bu firma kendini degerli kilmak icin de volume basmaya calisiyor olabilir.
Ama ne olursa olsun bu firmayi kesinlikle kacirmayalim derim. Web site'i
http://www.linksys.com/
2. GPRS konusunda iyi bir firma ise www.starfish.com. Urunleri ile Pocket
PC devicelarin GPRS konfigurasyonlari cok cabuk yapiliyor.
3. GPRS kisa surede istedigimiz hizi veremeyecegine gore iyi bir sikistirma
programina ihtiyacimiz var (Tabii ki EVO degil aradigimiz). Onerim:
http://www.broadcloud.com/products/
Ozellikle 2 ve 3 nolu urunleri getirip denemek isterseniz Teknoloji
Holding'in Teknik Servis hizmeti veren ve Turkiye capina yayilmis 75
teknisyen ile calisan Teknoser firmasi bunun icin bicilmis kaftandir. Emin
bu konuda sizi yonlendirir.
Ben havaalanlari acilmayip ABD de kalsaydim bu firmalarla ilk baglantilari
kuracaktim ama, yarin donuyorum.
Iyi calismalar,
Alphan

