
E-COMMERCE / E-EXPORT SYSTEMS 
In today's digital world, digitalization should be the first priority in order to exist in the field of commerce. With E-
Commerce / E-Export, many marketplaces and digital product sales points have developed today.However, with this
development, the sales point required to be present in the market has increased and the management of these sales
points has become very difficult. Advertising strategies, sales, cargo and customs procedures for both domestic and
international sales have also entered the digitalization process.Thanks to the software we have developed, our
customers will be able to easily handle all these processes through a single system.With the training and studies
organized, it is ensured that the product sales are increased by raising the awareness of the companies we work with on
product marketing.Thanks to the network we have created, we aim to increase the awareness of our customers all over
the world and to enable them to enter the world market.

E-COMMERCE AND E-EXPORT AND CUSTOMS CLEARANCE SYSTEMS 
We enable companies that want to sell internet in domestic and foreign markets to enter E-Commerce and E-Export by
saving them from a lot of cost and labor burden. Our system works in integration with the marketplaces in our country
and all over the world. One panel, the whole world. After you enter your product in our system, your product will be
published in the whole world market, whether in America, Canada, Germany, Uzbekistan or Kyrgyzstan, and in the
markets in our country. With our system, which is integrated with social media platforms, it also offers the opportunity to
sell on social media. Our system is developed as cloud-based. You can make sales and monitor your system from
anywhere you have internet, whether on your mobile or on your computer.You can perform product management,
invoicing, shipping, customs clearance operations from anywhere, and access information such as sales reports and
buyer demographics from anywhere.Thanks to the product we have developed, you will be able to easily perform all
transactions such as invoicing, shipping, customs clearance, answering customer questions and so on during the sales
process from a single screen.

Momentumsoft Bilgi Teknolojileri Yazılım San. ve Tic.
Aş.

 Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 B/BLOK Z03 TEKNOKENT
Pamukkale/Denizli 
 (544) 414 1190 
 https://www.momentumsoft.com.tr/ 

Firma Hakkında
 
About Company

Firmamız ülkemizde ihracat katsayısını arttırabilmek
adına müşterilerimizin ülke içi ve ülke dışında satışlarını
arttırabilmeleri ve ihracat ile hiç tanışmamış kurumların
ihracata daha kolay ve hızlı biçimde girebilmesi amacı
ile DENİZLİ / TEKNOKENT [Türkiye Teknoloji Geliştirme
Merkezleri] de kurulmuştur.

Our company was established in DENİZLİ / TEKNOKENT
[Turkey Technology Development Centers] in order to
increase the export coefficient in our country, in order for
our customers to increase their sales in and out of the
country, and to enable companies that have never met
export to enter exports more easily and quickly.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

E-TİCARET / E-İHRACAT SİSTEMLERİ 
Günümüz Dijital dünyasında ticaret alanında var
olabilmek için dijitalleşmek birincil öncelik olmalıdır. E-
Ticaret / E-İhracat ile birlikte günümüzde birçok pazar
yeri ve dijital ürün satış noktaları gelişmiştir. Ancak bu
gelişme ile birlikte piyasada bulunabilmek için var
olunması gereken satış noktası çoğalmış ve bu satış
noktalarının yönetimi ise hayli zorlaşmıştır. Gerek yurtiçi
gerek yurt dışı satış için reklam stratejileri, satış , kargo ,
gümrük işlemleri de dijitalleşme sürecine girmiştir.
Müşterilerimiz geliştirmiş olduğumuz yazılım sayesinde
tüm bu süreçleri tek bir sistem üzerinden kolaylıkla halledebilecektir. Düzenlenen eğitim ve çalışmalar ile ürün
pazarlanması konusunda çalıştığımız firmaları bilinçlendirerek ürün satışlarının arttırılması sağlanmaktadır.
Oluşturduğumuz network sayesinde tüm dünyada müşterilerimizin farkındalığını arttırmak ve dünya pazarına
girebilmelerini hedeflemekteyiz.
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Firma Ürünleri
 
Company Products

E-TİCARET VE E-İHRACAT VE GÜMRÜKLEME SİSTEMLERİ 
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında internet satışı yapmak
isteyen firmaları bir çok maliyet ve iş gücü yükünden
kurtatarak E-Ticaret ve E-İhracata girmelerini
sağlamaktayız. Sistemimiz ülkemizdeki ve tüm dünyadaki
pazaryerlerine entegre olarak çalışmaktadır. Tek panel
tüm dünya. Sistemimize ürününüzü girdikten sonra
ürününüz artık ister Amerika ister Kanada ister Almanya
ister Özbekistan ister Kırgızistan tüm dünya pazarında ve
ülkemizdeki pazarlarda yayınlanır hale gelmektedir.
Sosyal medya platformlarına da entegre çalışan
sistemimiz ile sosyal medya üzerinden de satış imkanı sunmaktadır. Bu yapı sayesinde satışlarınız artmaktadır.
Sistemimiz bulut tabanlı olarak geliştirilmiştir. İster mobil üzerinden ister bilgisayarınızdan internetinizin olduğu
heryerden satış yapabilir ve sisteminizi takip edebilirsiniz. Ürün yönetimi, faturalandırma , kargolama ,gümrükleme
işlemlerini her yerden yapabilir,satış raporları, alıcı demografikleri gibi bilgilere istediğiniz yerden ulaşım
sağlayabilirsiniz. Geliştirdiğimiz ürün sayesinde satış sürecinde gerçekleşen faturalandırma, kargolama, gümrükleme,
müşteri sorularını cevaplandırma ve benzeri tüm işlemleri tek bir ekrandan kolaylıkla yapabileceksiniz.
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