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Firma Hakkında
 
About Company

Batunet uluslararası alanda faaliyet gösteren bir web ve
mobil yazılım şirketidir.

Batunet is an internationally active software company
for web and mobile development.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

S3Suite: Web Sitesi Kalite Güvencesi ve SEO 
S3Suite, dijital pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek,
daha verimli çalışabilmenizi sağlamak ve daha iyi
sonuçlar elde edebilmeniz için karmaşık ve zaman alan
dijital pazarlama süreçlerini basitleştiren için yapay
zeka kullanan çevrimici bir araçtır. S3Suite, güncel web
sitesi ve dijital pazarlama değerlendirmelerinize ek
olarak web sitesi ve dijital pazarlama çalışmalarınızdaki
hatalarınız hakkında bilgiler, iyileştirmeler için ipuçları ve
merkezi bir proje yönetim aracı sunuyor.

S3Suite: Website Quality Assurance and SEO 
S3Suite is an online tool that uses artificial intelligence to
automate digital marketing processes, simplify complex
and time-consuming digital marketing processes so you
can work more efficiently and achieve better results. In
addition to your current website and digital marketing
assessments, S3Suite provides information about your
website and digital marketing efforts, tips for
improvements, and a centralized project management
tool.
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Firma Ürünleri
 
Company Products

S3Suite: Web Sitesi Kalite Güvencesi ve SEO 
S3Suite, dijital pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek,
daha verimli çalışabilmenizi sağlamak ve daha iyi
sonuçlar elde edebilmeniz için karmaşık ve zaman alan
dijital pazarlama süreçlerini basitleştiren için yapay
zeka kullanan çevrimici bir araçtır. S3Suite, güncel web
sitesi ve dijital pazarlama değerlendirmelerinize ek
olarak web sitesi ve dijital pazarlama çalışmalarınızdaki
hatalarınız hakkında bilgiler, iyileştirmeler için ipuçları ve
merkezi bir proje yönetim aracı sunuyor.

S3Suite: Website Quality Assurance and SEO 
S3Suite is an online tool that uses artificial intelligence to
automate digital marketing processes, simplify complex
and time-consuming digital marketing processes so you
can work more efficiently and achieve better results. In
addition to your current website and digital marketing
assessments, S3Suite provides information about your
website and digital marketing efforts, tips for
improvements, and a centralized project management
tool.
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