
Special software for companies 
Have an idea for an application that works over the Internet? Or can't you find the solution you are looking for in ready-
made packaged software? At this point, we offer solutions that can bring your ideas to life. We provide ease of access
from all devices connected to the internet with systems that work over the cloud without losing data. We design the
software specially prepared for you in a way that is open to improvements that can be made over time.

Web Design 
Have you taken your place on the Internet? When your customers call you, they want to encounter a reliable and
corporate web page. We offer corporate web design solutions that best reflect your company, your trade perspective
and synergy. As with special software, we can produce special designs on the web design side. Thanks to the control
panel, you have the power! You can easily manage your website and make text and photo edits 24/7 freely.

E-Commerce 
With the e-commerce infrastructure we have prepared specially for you, you can open your products to the Turkish and
foreign markets, and reach new customers with your online store that works at any time. You can receive payments for
the products you sell according to the payment types supported by credit card, money order and cash on delivery.
Thanks to advanced reporting, you can receive periodic reports on the basis of product, date and customer, and you
can plan your next moves according to the statistical data you monitor.

IQ KEY 
We offer solutions for remote controlled door lock systems. Thanks to the door control systems developed with IOT and
receiving instant data from the server, users can be offered autonomous use. Examples include a hotel without a
reception, operating/activating a device after online payment with a credit card, or checking in and out of a business
center that closes after working hours.

WEBIOT 
We are able to offer management by using some additional cards for remote device controls over the Internet. We can
make connections such as card/balance loading turnstile access system, triggering a web server, device control via
mobile application.

MAINDO 
It is an online software designed for stock, customer and sales control in the furniture industry. Each dealer can track the
product he sells, see the status of the orders he has given, and see the deadlines, print out orders and draw reports. One
of the problems experienced in the furniture industry is that it takes a long time to reflect instant price updates to stocks.
Through this software, we can send instant price changes to all dealers using the system.
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Firma Hakkında
 
About Company

Muhtelif sektörlerin eksiklerini tespit ederek, şirketlerin
internet üzerindeki konumlarını gerek web site, gerek
kullandıkları iç yazılımlarla sağlamlaştırma yolunda
adımlar atmaktayız. İnternet üzerinden çalışan sistemler
günümüzde sıkça tercih nedeni olduğu gibi gelecekte
de internet ve yazılım sektörü bu yöne doğru kaymaya
devam edecektir. Webkent Yazılım olarak, web
üzerinden çalışan özel yazılımlar, kurumsal web
sayfaları, e-ticaret, uzak kontrollü kapı sistemleri gibi
alanlarda faaliyet vermekteyiz. 2011 yılında başladığımız
bu yolculukta teknolojiyi bir adım önden takip ederek
pratik çözümler sunmaya devam ediyoruz.

As Webkent Yazılım, we operate in areas such as special
software running on the web, corporate web pages, e-
commerce, remote controlled door systems. In this
journey that we started in 2011, we continue to offer
practical solutions by following technology one step
ahead. We can provide remote online support in the
sector we work in. We can communicate and work with
the whole world without the distance problem.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Özel Yazılımlar 
İnternet üzerinden çalışan bir uygulama fikriniz mi var?
Ya da hazır paket yazılımlarda aradığınız çözümü
bulamıyor musunuz? Bu noktada düşündüklerinizi hayata
geçirebilecek çözümler sunuyoruz. Veri kaybı
yaşamadan, bulut üzerinden çalışan sistemler ile
internete bağlı tüm cihazlardan erişim kolaylığı
getiriyoruz. Size özel hazırlanan yazılımları zaman
içerisinde yapılabilecek geliştirmelere açık şekilde
tasarlıyoruz.

Web Tasarım 
İnternet’te yerinizi aldınız mı? Müşterileriniz sizi
aradıklarında güvenilir ve kurumsal bir web sayfasıyla
karşılaşmak isterler. Firmanızı, ticarete bakış açınızı ve
sinerjinizi en iyi şekilde yansıtacak kurumsal web tasarım
çözümleri sunuyoruz. Özel yazılımlarda olduğu gibi web
tasarım tarafında da özel tasarımlar üretebilmekteyiz.
Kontrol paneli sayesinde güç sizde! Web sitenizin
yönetimini kolayca yapabilir, yazı ve fotoğraf
düzenlemelerini 7/24 özgür şekilde yapabilirsiniz.

E-Ticaret 
Size özel olarak hazırladığımız e-ticaret alt yapısı ile
ürünlerinizi Türkiye ve Yurt Dışı pazarına açabilir, her an
çalışan online mağazanız ile yeni müşterilere
ulaşabilirsiniz. Kredi kartı, havale ve kapıda ödeme ile
desteklenmiş ödeme türlerine göre sattığınız ürünlerin
ödemelerini alabilirsiniz. Gelişmiş raporlamalar sayesinde
ürün, tarih ve müşteri bazında dönemsel raporlar alabilir,
bundan sonraki hamlelerinizi izlediğiniz istatistiki verilere
göre planlayabilirsiniz.
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Firma Ürünleri
 
Company Products

IQ KEY 
Uzaktan kontrollü kapı kilit sistemlerine yönelik çözümler
sunmaktayız. IOT ile geliştirilmiş ve sunucudan anlık veri
alan kapı kontrol sistemleri sayesinde kullanıcılara
otonom kullanım imkanı sunulabilmektedir.
Resepsiyonsuz bir otel, kredi kartıyla online ödeme sonrası
bir cihazın çalıştırılması/devreye alınabilmesi ya da
mesai saati sonrası kapanan bir iş merkezine giriş çıkış
kontrolü yapılması gibi örnekler uygulanabilmektedir.

WEBIOT 
İnternet üzerinden uzaktan cihaz kontrolleri için bazı ek
kartlar kullanarak yönetim imkanı sunabilmekteyiz.
Kartlı/bakiye yüklemeli turnike geçiş sistemi, bir web
sunucusunun tetiklenmesi, mobil uygulama üzerinden
cihaz kontrolü gibi bağlantılar yapabilmekteyiz.

MAİNDO 
Mobilya sektöründeki stok, müşteri ve satış kontrolü için
tasarlanan, internet üzerinden çalışan bir yazılımdır. Her
bayi kendi sattığı ürünün takibini yapabilir, termin verdiği
siparişlerin durumlarını ve günü gelenleri görebilir, sipariş
çıktısı alabilir ve rapor çekebilir. Mobilya sektöründe
yaşanan problemlerden bir tanesi anlık fiyat
güncellemelerinin stoklara yansıtma işlemlerinin uzun
sürmesidir. Bu yazılım üzerinden, sistemi kullanan tüm
bayilere anlık fiyat değişikliklerini gönderebilmekteyiz.
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