
Smart-Cane 
Our product was designed with the aim of helping the visually impaired to solve the basic problems they encounter in
daily life. can speak twelve languages Compatible with mobile devices Step and pit separation Detecting oncoming
obstacles Detecting obstacles above 200 ms response time Lightweight and ergonomic design Can be easily mounted
on white canes Waterproof components Up to 8+ hours of battery life Warning distances that can be adjusted
according to the person

Delphi Education Center 
We are the only authorized training center in Turkey for the training of Rad Studio Delphi software language within the
framework of our partnership with BTGroup.

Prosoft ISG occupational health and safety document tracking system 
With Pro-Isg, you can check the compliance of all equipment belonging to the subcontractors to work in your company
with the ISG rules, and give rejection or approval before the subcontractor comes to your business.
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Firma Hakkında
 
About Company

Firmamız Sanayi Bakanlığı desteği ile 2013 Pamukkale
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kuruldu. Kısa
sürede Alanında uzman kadromuz ve 20 yıllı aşan
yazılım tecrübemiz ile başta ABD olmak üzere birçok
ülkeye yazılım ihraç eder duruma geldik. Ülkemizde de
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Havva Kuvvetleri
Komutanlığı, Harita Komutanlığı gibi çok sayıda kurum
ve kuruluşa hizmet verdik . Web, MacOS, IOS(Iphone,
Ipat), Android( tablet ve telefon) ve Windows işletim
sistemlerinde çalışan kurumlara özel dijital dönüşüm
uygulamaları geliştiriyoruz. Kullandığımız teknolojiler ve
kütüphaneler rakiplere göre önemli bir geliştirme hızı
sağlamakta, yazılım geliştirme ve destek maliyetlerini
oldukça düşürmektedir.

Our company was established in 2013 Pamukkale
University Technology Development Zone with the
support of the Ministry of Industry. In a short time, with
our expert staff in the field and our software experience
of more than 20 years, we have come to the position of
exporting software to many countries, especially the USA.
We have served many institutions and organizations in
our country, such as the Istanbul Metropolitan
Municipality, the Air Force Command, and the Map
Command. We develop digital transformation
applications specific to corporations running on Web,
MacOS, IOS (Iphone, Ipat), Android (tablet and phone)
and Windows operating systems. The technologies and
libraries we use provide a significant development speed
compared to competitors, and significantly reduce
software development and support costs.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Konuşan Baston 
Ürünümüz görme engellilerin günlük hayatta
karşılaştıkları temel sorunların çözümüne yardımcı olmak
amacı ile tasarlandı. On iki dilde konuşabiliyor Mobil
cihazlar ile uyumlu Basamak ve çukur ayrımı Karşıdan
gelen engelleri algılama Yukarıdaki engelleri algılama
200 ms lik tepki süresi Hafif ve ergonomik tasarım Beyaz
bastonlara kolayca monte edilebiliyor Su geçirmez
bileşenler 8 + saat e kadar pil ömrü Kişiye göre
ayarlanabilen uyarı mesafeleri

Cam++ Cnc CAM yazılımı 
CNC taşlama tezgahları ve özel hatta tezgahları için
CAM yazılımı geliştirildi

Cam Cnc CAM software 
Developed CAM software for CNC grinding machines
and special line machines

Delphi eğitim merkezi 
BTGrubu ile olan iş ortaklığımız çerçevesinde Rad Studio
Delphi yazılım dilinin eğitimi için Türkiye deki tek yetkili
eğitim merkeziyiz

www.camartarge.com

Firma Ürünleri
 
Company Products

Prosoft İSF iş sağlığı ve güvenliği döküman takip sistemi 
Pro-İsg ile firmanızda çalışacak taşeronlara ait tüm
ekipmanların ISG kurallarına uygunluğunu daha taşeron
işletmenize gelmeden kontrol edebilir, red yada onay
verebilirsiniz.

www.camartarge.com


