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Firma Hakkında
About Company

Teknokent bünyesinde yer alan Proxolab işletmelere ve
kişilere özel projeler üreten, inovasyon çalışmaları ile
sektöründe lider olma yolunda ilerleyen bir şirkettir. Tek
merkezden yönetilebilir web tabanlı, esnek, mobil ve
entegre kurumsal kaynak planlama çözümleri sunuyor
ve değer katan farklar yaratarak standartların üzerine
çıkmaktadır. Çalışmalarını dijital olarak yapay zeka ile
bütünleşik olarak yürütmekle kalmayıp her daim
teknolojinin, yeniliğin yolundan gitmekte, dönüşüme
ayak uydurmaktadır.

Proxolab, a part of Teknokent, is a company that
produces special projects for businesses and individuals,
and is on the way to become a leader in its sector with
its innovation studies. It offers web-based, flexible, mobile
and integrated enterprise resource planning solutions
that can be managed from a single center and exceeds
the standards by creating value-adding differences. It
not only carries out its works digitally integrated with
artificial intelligence, but also always follows the path of
technology and innovation and keeps up with the
transformation.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Proxolab PROJELER VE ÇALIŞMALARI
proxolab, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sektörde
en çok ihtiyaç duyulan alanlara özel projeleri ile
hizmetlerini sürdürmektedir. Çözüm odaklı, yenilikçi ve
kullanıma elverişli çalışmalar ile sektörde yerini almıştır.

PROJECTS AND WORKS of Proxolab
Using artificial intelligence technologies, Proxolab continues its services with special projects for the most needed areas
in the sector. It has taken its place in the sector with its solution-oriented, innovative and convenient works.
https://www.proxolab.com/

Firma Ürünleri
Company Products

TURİZM PROJESİ
Turizm projesi, turizm sektöründe acentelerin en büyük
sorunlarından biri olan insan kaynaklı hataların önüne
geçebilmek için bu hataları azalatarak, daha az insan
gücü ile daha çok iş yapılabilmesine olanak
sağlamaktadır.
Bu
sayede
daha
çok
ihracat
yapılabilmekte ve işler daha kolay hale gelebilmektedir.

TOURISM PROJECT
In order to prevent human-induced errors, which is one of the biggest problems of agencies in the tourism sector, the
tourism project reduces these errors and enables more work to be done with less manpower. In this way, more exports
can be made and the work becomes easier.
https://www.proxolab.com/

