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Firma Hakkında
About Company

2018 yılından beri PaüTeknokentte faaliyet gösteren
yazılım ve donanımı birlikte bünyesinde barındıran ve
teknolojik çözümler üreten bir firmayız.

We are a company that has been operating in
PaüTeknokent since 2018, incorporating software and
hardware together and producing technological
solutions.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
• EXTO ERP Firmaların tüm süreçlerinin entegre
yürütülebildiği, takip edilebildiği, raporlanabildiği kaynak
yönetim sistemi projemizdir. Exto ERP sektör spesifik
çalışmaktadır. Konfeksiyon, mermer, tekstil ve plastik
sektörlerinde hayata geçmiş ve stratejik açıdan
firmalara değer kazandırmıştır. Sektörde edinilen
başarılar, sektör ve şirket süreçlerine özel geliştirme
yapılarak elde edilmiştir. Sektöre yön veren bakış açısı ile
maliyet takibi yapılabilmektedir. Göz ardı edilen veri
kalmamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında bulut
teknolojisi kullanarak geliştirilen Exto ERP; şirketlerin VPN,
sunucu, sunucu bakımı, yer ve zamana bağımlılıktan
kurtulmaları
açısından
büyük
avantaj
haline
dönüşmekte ve çağın avantajlarını işleyişe entegre
etmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi
• CRM Müşteri ilişkilerin yönetilmesini sağlayan bir
yazılım çözümüdür. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi, analiz
edilmesi, iyileştirilmesi için fırsat, teklif, satış gibi
süreçlerin takip edilmesini sağlayan bir kurumsal
kaynak yönetim sistemi parçasıdır. Pazarlama ve satış
ekiplerinin başarısını artıracak CRM projelerimizde, Bulut
teknolojisini kullanmaktayız. Bir yandan yüksek başarıyı
hedeflerken diğer yandan şirketlerin VPN, sunucu,
sunucu
bakımı,
yer
ve
zamana
bağımlılıktan
kurtulmaları açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Enterprise Resource Planning Systems
• EXTO ERP It is our resource management system
project where all processes of companies can be
carried out, monitored and reported in an integrated
manner. Exto ERP works sector specific. It has been
implemented in the apparel, marble, textile and plastic
sectors and has strategically added value to the
companies. The achievements in the sector have been
achieved by making special developments for the
sector and company processes. Cost tracking can be
done with the perspective that directs the sector. No
data is ignored. Developed using cloud technology in the
light of technological developments, Exto ERP; It turns into
a great advantage for companies in terms of getting rid
of VPN, server, server maintenance, dependency on
space and time, and integrates the advantages of the
age into operation.

Customer Relationship Management
• CRM It is a software solution that enables the
management of customer relations. Effective customer
relationship management is a part of an enterprise
resource management system that enables to analyze
and improve processes such as opportunities, offers and
sales. We use Cloud technology in our CRM projects that
will increase the success of marketing and sales teams.
While aiming for high success on the one hand, it also
provides a great advantage for companies in terms of
getting rid of VPN, server, server maintenance, place and
time dependency.
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Firma Ürünleri
Company Products

EXTO
Firmaların tüm süreçlerinin entegre yürütülebildiği, takip
edilebildiği, raporlanabildiği kaynak yönetim sistemi
projemizdir. Exto ERP sektör spesifik çalışmaktadır.
Konfeksiyon, mermer, tekstil ve plastik sektörlerinde
hayata geçmiş ve stratejik açıdan firmalara değer
kazandırmıştır. Sektörde edinilen başarılar, sektör ve
şirket süreçlerine özel geliştirme yapılarak elde
edilmiştir. Sektöre yön veren bakış açısı ile maliyet takibi
yapılabilmektedir. Göz ardı edilen veri kalmamaktadır.
Teknolojik gelişmeler ışığında bulut teknolojisi kullanarak
geliştirilen Exto ERP; şirketlerin VPN, sunucu, sunucu
bakımı, yer ve zamana bağımlılıktan kurtulmaları
açısından büyük avantaj haline dönüşmekte ve çağın
avantajlarını işleyişe entegre etmektedir.

CRM
Müşteri ilişkilerin yönetilmesini sağlayan bir yazılım
çözümüdür. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi, analiz
edilmesi, iyileştirilmesi için fırsat, teklif, satış gibi
süreçlerin takip edilmesini sağlayan bir kurumsal
kaynak yönetim sistemi parçasıdır. Pazarlama ve satış
ekiplerinin başarısını artıracak CRM projelerimizde, Bulut
teknolojisini kullanmaktayız. Bir yandan yüksek başarıyı
hedeflerken diğer yandan şirketlerin VPN, sunucu,
sunucu
bakımı,
yer
ve
zamana
bağımlılıktan
kurtulmaları açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

EXTO
It is our resource management system project where all
processes of companies can be carried out, monitored
and reported in an integrated manner. Exto ERP works
sector specific. It has been implemented in the apparel,
marble, textile and plastic sectors and has strategically
added value to the companies. The achievements in the
sector have been achieved by making special
developments for the sector and company processes.
Cost tracking can be done with the perspective that
directs the sector. No data is ignored. Developed using
cloud technology in the light of technological
developments, Exto ERP; It turns into a great advantage
for companies in terms of getting rid of VPN, server,
server maintenance, dependency on space and time,
and integrates the advantages of the age into
operation.

CRM
It is a software solution that enables the management of
customer relations. Effective customer relationship
management is a part of an enterprise resource
management system that enables to analyze and
improve processes such as opportunities, offers and
sales. We use Cloud technology in our CRM projects that
will increase the success of marketing and sales teams.
While aiming for high success on the one hand, it also
provides a great advantage for companies in terms of
getting rid of VPN, server, server maintenance, place and
time dependency.
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