
Smart Universal Company-Product-Service Paltform 
This project is a web and mobile software ecosystem, designed to support tradesmen-micro-businesses, buyers-end users, e-marketplaces and large companies and
brands. It will provide alternative solutions to the problems we have identified. The outputs of our project are the following software products: 1. Universal Company-
Product-Service Database (Cloud / Web Service) Software: all over the world, micro companies, including businesses, SMEs and large companies, together with their
names, addresses and contact information will be collected, In addition, there is a place where the products, services and brands that they produce or sell can be
located together with their detailed features. database will be developed. In addition to the detailed categorical features for each product, there are different
categories specific to that product category. there will also be evaluation scoring in categories (eg evaluation scores for efficiency, performance, quality, etc.). It will
also offer APIs. 2. Company-Product-Service Registration-Management-Report Platform (Web & Mobile) Software: The above-mentioned database It will be collected
automatically or by data operator method from different data sources to create and expand software that will ensure that data is regularly recorded by verifying and
validating it. It will enable the creation of a verified database from other data sources with its operator. 3. Company-Product-Service Search Engine (Web & Mobile
App): on Universal Company-Product-Service Database software that will enable categorical search. Craftsmen, micro enterprises, SMEs, companies and their
products or The products, services and brands it sells are not only text-based, but also with smart filters and filters such as location, sector, product feature. will also be
searched. Search for businesses and products, services, brands, not a general search engine like Google. oriented search engine. (Like a hybrid of LinkedIn, Yelp, skimpy,
etc.) 4. Fast-Practical Mini Web/Mobile Site Management Software: Fast, practical and in a few steps for tradesmen and micro businesses can create a website (with or
without a domain), publish it, transfer this data to our universal database. 5. Sectoral Portals (Web & Mobile): For a few sectors that we will choose as an example and
priority within the scope of the project. We will develop a customized web and mobile portal.

logvrp - route optimization and fleet planning web application and service software 
logvrp.com - the route planner and optimization software, is a cloud based web application and service which is one of the first in this area worldwide. logvrp helps
organizations, companies to profit on logistics activities, minimize transportation costs and save on gas. It is used for finding optimum fleet routes, route optimization,
fleet route planning, delivery route planning, pickup route planning and fleet management. It is a multiple stop, multiple destination, multiple location route planner.
logvrp provides efficient routing optimization for transportation logistics. It calculates cheapest, shortest, optimum routes and shows the routes on map for a given set
of locations, fleet to serve delivery / pickup orders, customer requests in time. Using logvrp, planning a route is easy and fast. Easily, quickly plan alternative routes on
google map with the highly interactive and user friendly interface of logvrp. logvrp gives and exports turn by turn truck route directions, route map, step by step
delivery / pickup jobs for each vehicle route and many more details. logvrp's Web Servis API can be integrated with other information systems easily, such as Enterprise
Resource Planning (ERP) and Vehicle Tracking System.

NETAKIL Enterprise ERP, MRP, CRM, Production Management Software 
NETAKIL Enterprise ERP, MRP, CRM, Production Management Software has been developed in order to manage all business processes easy, efficient, competitive,
profitable way. It is SaaS (Software as a Service) could based web and mobile software. Therefore, it is one of the first software in ERP, MRP software, which is completely
web and mobile. It is built on web service API, and therefore it can be integrated with other 3rd party software easily. Software has 5 fundamental modules which are
integrated with each other: • Procurement and Supply Chain Management • Stock, Inventory and Depot Management • Production Planning, Monitoring, Control and
Management • Sales-Marketing and Customer Relationship Management • Shipment, Installation, Maintenance Management
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About Company

NetAkıl, yenilikçi fikirleri ile SaaS (hizmet olarak yazılım) yaklaşımında, bulut
bilişim üzerinde çalışan, uluslararası seviyede web uygulama ve servis
yazılımları üreten, idealist bir yazılım firmasıdır. NetAkıl, “logvrp” isimli filo
planlama ve rota optimizasyon web uygulama ve servisini geliştirmiştir. logvrp
dünyada bu alandaki ilk ve en iyi bulut tabanlı web yazılımlarından biridir.
NetAkıl, sadece Türkiye’ye hitap eden değil, global seviyede alanındaki en iyi
yazılımları üretebilecek yetkinliktedir. Kurulduğu ilk yılın ardından, ilk yazılımı
logvrp ile dünya çapında bir çok ülkede kullanılan uluslararası seviyede global
bir ürün çıkarabilen az sayıdaki firmadan biri olduğunu göstermiştir. Yazılım
ihracatı yapan az sayıda firmadan biri olan NetAkıl, ayrıca, bulut bilişim
teknolojisi ve SaaS yaklaşımına sahip (aylık/yıllık kiralama ile kullandıkça ve
kullandığın kadar ödeme modeline dayalı) yazılım üreten Türkiye’deki ilk
firmalardan biridir.

NetAkıl is a idealistic software company that builds and runs innovative and
smart web and mobile applications and services. NetAkıl is a software
development and provider company which builds and runs innovative SaaS
(Software as a Service) based web and mobile applications and services on
cloud with subscription based revenue model. NetAkıl aims to provide web and
mobile software solutions for real life problems with innovative ideas for
companies and people world-wide. Our first SaaS cloud based software logvrp
is a web application and service for vehicle route planning and route
optimization. logvrp is one of the best and first SaaS web based software for
route planning and optimization for pick-up, delivery and distribution planning.
logvrp is being used in many countries globally. logvrp has lots of unique
features that differentiates it from others and makes it innovative.
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Company Projects and Works

Akıllı Evrensel Şirket-Ürün-Hizmet Platformu 
Projemiz, esnaf-mikro işletme, alıcı-son kullanıcı, e-marketplace ve büyük şirket
ve markaların, yukarıda tanımladığımız tespit edilen sorunlarına alternatif
çözüm getirmeyi sağlayacak web ve mobil yazılımları ekosistemi geliştirmektir.
Projemizin iş çıktıları, aşağıdaki yazılım ürünleridir: 1. Evrensel Şirket-Ürün-Hizmet
Veritabanı (Bulut / Web Service) Yazılımı: Tüm dünyadaki esnaf, mikro işletme,
KOBİ ve büyük şirketler de dahil, kurumların isim, adres, iletişim bilgileri ile birlikte
kayıtlarının toplanacağı, ayrıca bunların ürettiği ya da sattığı ürün, hizmet ve
markaların detaylı özellikleri ile birlikte yer alabileceği bir veritabanı geliştirilecek.
Ayrıca, her ürün için detaylı kategorik özelliklerin dışında, o ürün kateogirisine
özel farklı kategorilerde değerlendirme puanlaması da olacak. 2. Şirket-Ürün-
Hizmet Kayıt-Yönetim-Rapor Platformu (Web & Mobil) Yazılımı: Yukarıda belirtilen veritabanını oluşturmak ve genişletmek için farklı veri kaynaklarından otomatik ya
da veri operatörlüğü yöntemi ile toplanacak verilerin doğrulanarak ve onaylanarak düzenli bir şekilde kaydının oluşturulmasını sağlayacak yazılım. Google,
LinkedIn, sarı sayfalar, Yelp, vd. yazılımlardan doğrudan otomatik veri çekerek ya da veri operatörlüğü ile diğer veri kaynaklarından, doğrulanmış veritabanı
oluşturulmasını sağlayacak. 3. Şirket-Ürün-Hizmet Arama Motoru (Web & Mobil App): Evrensel Şirket-Ürün-Hizmet Veritabanı üzerinde kategorik hızlı arama
yapılmasını sağlacak yazılım. Esnaf, mikro işletme, KOBİ, şirket ve bunların ürettiği ya da sattığı ürün, hizmet ve markaların sadece text bazlı değil, akıllı filtreler ile
lokasyon, sektör, ürün özelliği gibi filtrelerle de aranmasını sağlayacak. 4. Hızlı-Pratik Mini Web/Mobil Site Yönetim Yazılımı: Esnaf, mikro işletmeler için hızlı, pratik ve
bir kaç adımda web sitesi (domainsiz ya da domain ile) oluşturabilen, yayınlayabilen, bu veriyi evrensel veritabanımıza aktarıp mikro işletmelerin görünürlüğünü
artırmayı sağlayacak yazılım platformu geliştirilecek. 5. Sektörel Portallar (Web & Mobil): Proje kapsamında örnek ve önceliki olarak seçeceğimiz bir kaç sektör için
özelleşmiş web ve mobil portal geliştireceğiz.
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logvrp - rota optimizasyon ve filo planlama web uygulama ve servis yazılımı 
logvrp.com - rota optimizasyon ve planlama yazılımı, alanındaki ilk bulut
üzerinde çalışan web yazılımlarından biridir. logvrp kuruluş ve şirketlere, lojistik
faliyetlerinde kâr etmesi, ulaşım maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yakıt
tasarrufu sağlaması için yardım eder. En optimum filo rotasının bulunmasında,
rota optimizasyonunda, filo rotasının planlamasında, sevkiyat rotasının
planlanmasında, siparişleri toplama rotasının planlanmasında, dağıtım
planlamasında ve filo yönetiminde kullanılır. logvrp, çok
duraklı/istasyonlu/lokasyonlu bir araç rota optimizasyon ve filo planlama
yazılımıdır. logvrp, taşımacılık lojistiği için etkili rota optimizasyonu sağlar. En
ucuz, en kısa, en uygun rotayı hesaplar ve verilen lokasyon grubu, dağıtılan /
toplanan siparişlerin hizmetini veren filo, müşeri istekleri doğrultusunda rotayı haritada gösterir. logvrp kullanarak, rota optimizasyonu ve filo planlaması yapmak
kolay ve hızlıdır. Kolaylıkla ve hızlıca logvrp'nin oldukça etkileşimli ve kullanıcı dostu arayüzüyle alternatif rotaları web haritası aracılığıyla gösterir. logvrp her bir
araç rotası ve daha bir çok ayrıntı için, dönüşümlü olarak araç rota güzergahlarını, web haritası üzerinde ve adım adım dağıtım / toplama işlerini verir ve çıktısını
sunar. logvrp Web Servis API'si ile diğer bilişim sistemleri entegrasyonu kolaydır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve Araç takip sistemi (ATS) gibi yazılımlar ile
entegre edilebilir.

NETAKIL Kurumsal ERP, MRP, CRM, Üretim Yönetim Yazılımı 
Yazılım, tüm iş süreçlerini, kolay ve etkin bir şekilde yönetebilmek, verimlilik,
kârlılık, iletişim ve rekabet yeteneğimizi artırabilmek amacıyla geliştirilmiştir. SaaS
(Software as a Service) yaklaşımında, ve bulut bilişim üzerinde çalışan web ve
mobil tabanlı bir yazılımdır. Benzer ERP, MRP, CRM yazılımlarından farklı olarak,
tamamen web ve mobil yazılım olarak bu konuda ilklerdendir. Yazılım, web
servisler üzerinde yapılandırıldığı için 3. parti yazılımlarla entegrasyonu kolaydır.
Yazılım, üretim firmalarına aşağıdaki katkıları sağlamaktadır: • Doğru karar,
yerinde ve zamanında müdehalelerle, verimlilik ve kârlılığımızı artırarak, daha iyi
rekabet edebilmek, • Mobil & web ile her yerden rahatlıkla internet aracılığı ile
erişim sağlayarak, personel ve müşteriler arasında etkin iletişim kurmak ve bu
sayede, iletişim kaynaklı hata ve zararları önlemek, • Kolay kullanımı sayesinde tüm personelin kısa sürede etkin bir şekilde yazılımı kullanmasını sağlamak, • Bulut
teknolojisi sayesinde, donanım altyapısı kurulum, bakım gibi maliyet ve zaman kaybı yaşamadan uygulamayı hayata geçirmek, • Uluslararası bilgi teknolojileri
güvenlik standartlarına uygun bulut platformu, kurulacak olan yüksek ölçeklenebilir yedekli mimari sayesinde, bilgi güvenliği sağlamak. Yazılım 5 Temel Modül ve
bunların birbiri ile Entegrasyonunu içermektedir: • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi • Stok ve Depo Yönetimi • Üretim Planlama, İzleme, Kontrol ve Yönetimi •
Satış-Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi • Sevkiyat, Montaj, Bakım Yönetimi
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