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Firma Hakkında
 
About Company

Technoone ARGE ekibiyle birlikte Pamukkale Üniversitesi
Teknokent’te yer alan bir yazılım şirketidir. 2009 yılından
bu yana Türkiye ve Avrupa’da pek çok başarılı
çalışmalara imza atmış inovatif yazılım ve mobil
uygulama projeleri üreten dinamik bir ekipten
oluşmaktadır. 2015 yılından itibaren ARGE çalışmalarıyla
yazılımlar geliştirmeye ağırlık veren Technoone,
yoğunluk olarak İsviçre, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa
ülkelerinden her biri kendi sektörlerinde öncü olan
şirketleri referanslarına eklemeyi başarmıştır. Kurduğu
stratejik ortaklıklarla Technoone, bugün birçok firma ile
birlikte yeni yazılımlar geliştirmeye ve başarılarına
yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Entegre Yönetim Sistemi 
Yurt içi ve yurt dışı online satış portallarının tüm yapılarını
( üretim, depo yönetimi, stok sistemi, tedarik, ürün
yönetimi, finans ve muhasebe ) sistematik olarak ( Ios &
Android ) mobil App’ler tarafından kontrol edebilecekleri
entegre yazılım sistem projesidir. detaylı bilgi için.
www.entegre.com.tr

Webinar Online Eğitim Sistemi 
WEBİNAR (Uzaktan Eğitim / Sunum Sistemi) Fiziksel olarak
birbirinden ayrı mekân gerek duyulmadan
eğitmen/sunucunun ve öğrenci/katılımcıların online ve
offline olarak faydalanabilecekleri eğitim ve sınav
platformudur. Web ve mobil platformda özel hazırlanmış
senkron uygulamalarla Webinar'ın herhangi bir
noktasında rol olan bir kullanıcı platforma erişmek için
yalnızca internete bağlı bir cihaza ihtiyaç duyarak hizmet
alabilir. detaylı bilgi için. www.entegre.com.tr
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Firma Ürünleri
 
Company Products

Entegre Yönetim Sistemi 
Yurt içi ve yurt dışı online satış portallarının tüm yapılarını
( üretim, depo yönetimi, stok sistemi, tedarik, ürün
yönetimi, finans ve muhasebe ) sistematik olarak ( Ios &
Android ) mobil App’ler tarafından kontrol edebilecekleri
entegre yazılım sistem projesidir. detaylı bilgi için.
www.entegre.com.tr

Webinar Online Eğitim Sistemi 
WEBİNAR (Uzaktan Eğitim / Sunum Sistemi) Fiziksel olarak
birbirinden ayrı mekân gerek duyulmadan
eğitmen/sunucunun ve öğrenci/katılımcıların online ve
offline olarak faydalanabilecekleri eğitim ve sınav
platformudur. Web ve mobil platformda özel hazırlanmış
senkron uygulamalarla Webinar'ın herhangi bir
noktasında rol olan bir kullanıcı platforma erişmek için
yalnızca internete bağlı bir cihaza ihtiyaç duyarak hizmet
alabilir. detaylı bilgi için. www.entegre.com.tr
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