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Firma Hakkında
About Company

TASARIM VE İŞ PLANLAMA Ekibimiz hazırlanacak tüm
projelerin tasarım mock-up çalışmaları ile birlikte analiz
dokümanlarını
hazırlar.
Detaylı
ürün
analizleri
dokümantasyonları ile birlikte iş zaman planları
meydana gelir. Projelerin ana yapı taşı analiz ve zaman
planlaması her zaman ilk adımdır. YAZILIM GELİŞTİRME Dil
bağımsız olarak ilerlediğimiz yazılım geliştirme ekibimiz,
müşterilerimize ve ürünlerimize geniş bir hizmet ağı
sunar. Yeni çıkan teknolojilerin takibi ile beraber her
zaman güncel yazılımlar hazırlanmasını sağlar. Mobil
geliştirme, api sistemleri, startup ekosistemi, yazılım
geliştirme,
ödeme
yapıları
ve
e-ticaret
entegrasyonlarında uzmanlığımızla çalışmaya devam
ediyoruz. ÜRÜN YÖNETİMİ Projelerimizin tamamlanması
ile birlikte hizmet verdiğimiz ve kendi hazırladığımız
ürünlerimizin
canlıya
alınmasında
sonra
tüm
yönetimleri ve bakım destek süreçleri BU Project

DESIGN AND PLAN YOUR BUSINESS GROWTH STEPS Use our
staff and our expertise to design and plan your business
growth strategy. Buproject team is eager to advise you
on the best opportunities that you should look into
SOFTWARE DEVELOPMENT We create a applications for
your businness with multi language software language.
Continue to develop open source alongside the
ecosystem.We continue to work with our expertise in
mobile development, api systems, startup ecosystem,
software development, payment structures and ecommerce integrations. MANAGED PRODUCTS We
continue to work with our live project for product
management and maintenance.

tarafından yapılır.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Web ve Mobil Yazılım Geliştirme
Şirketimiz
bünyesinde
kendi

ürünlerimiz

ve

müşterilerimizin projeleri için gerekli olan tüm yazılım
geliştirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Yazılım için
gerekli olan tüm analiz süreçleri, iş planları ve güncel
yazılım tekniklerini bir araya getirerek tüm proje süreçleri
destek veriyoruz.

Web and Mobile Software Development
We carry out all software development processes required for our own products and our customer's projects within our
company. We support all project processes by bringing together all analysis processes, business plans and up-to-date
software techniques required for the software.
www.buproject.net

Firma Ürünleri
Company Products

FeednBack Veri İşleme
Uygulama genel olarak belirlenen keywordlere göre tüm
internet üzerinde içerik paylaşan verileri tarar. Haber
siteleri, bloglar, sosyal medya mecraları twitter,
instagram, facebook, şikayetvar, ekşisözlük, youtube vb.
mecralardan verileri toplar ve kendi sistemine içerik
olarak kaydeder. Alınan datalar duygusal analiz
metriklerine göre yapay zeka ile etiketlenir. Oluşan büyük
veri markaların isteklerine göre filtrelenir raporlanır ve
sunum haline getirilerek paylaştırılır. Projemiz big
dataların anlamlandırılması ve markaların strateji
geliştirmeleri ve kamuoyu nabzı ölçme konusunda yol gösterici rapor çıktıları sağlar.

FeednBack Data Monitoring Research
The application generally scans data sharing content all over the internet based on keywords. News sites, blogs, social
media channels twitter, instagram, facebook, Şikayetvar, Ekşisözlük, youtube etc. collects from the all datas and storage
it as its own content. The received data is labeled with AI technologize according to emotional analysis metrics. The
resulting big data is filtered according to the brands, reported and presented to the presentation. Our project provides
road training reports on the meaning of big data and the strategy development of brands and public opinion.
www.buproject.net

