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Firma Hakkında
About Company

Eyosoft olarak müşterilerimizin ticari pozisyonlarını
teknoloji dünyasına taşıyarak profesyonel çözümler
sunuyoruz. Ürettiğimiz çözümlerde bizim için en önemli
nokta hep yaratıcı özgün olmak ve innovative fikirler
üretmektir. Müşteri memnuniyetini esas alan duruşu,
güvenilir ve çözüme odaklı Türkiye’de yazılım
sektörünün
en
iyi
firmalarından
biri
olmayı
amaçlamaktadır. Maceramız hiç durmayacak, teknoloji
geliştikçe biz de onu takip edeceğiz, fakat fikirlerimiz,
çözümlerimiz ve öngörümüz daima teknolojinin önünde
gidecektir. Eyosoft, 3 yıllık bir şirket olmasına rağmen
getirdiği yenilikler ile uçtan uca işletme yönetimini
kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmuştur. Kısa
zamanda ulaştığı müşteri sayısı ve geri dönüşler de göz
önüne alındığında yerelde ve uluslararası olarak
gelecekte "işletme yönetimi" konusunda adından daha
çok söz ettirecektir. Ayrıca işletme yönetimini çok iyi
biliyoruz. Hizmet sektöründe tecrübeye sahip bir ürün,
müşteri destek, yazılım ve yönetim olarak ayrıca bir
ekibimiz var.

As Eyosoft, we offer professional solutions by bringing our
customer's commercial positions to the world of
technology. The most important point for us in the
solutions we produce is to always be creative and
original and to produce innovative ideas. It aims to be
one of the best companies in the software industry in
Turkey, with a stance based on customer satisfaction,
reliable and solution-oriented. Our adventure will never
stop, we will follow it as technology develops, but our
ideas, solutions and foresight will always go ahead of
technology. Although Eyosoft is a company for 3 years, it
has offered innovative solutions that facilitate end-toend business management with its innovations.
Considering the number of customers it has reached in
a short time and the returns, it will make a name for
itself in the field of "business management" locally and
internationally in the future. We also know restaurant
management very well. We also have a team of
products, customer support, software and management
with experience in the service industry.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Kardo Pos ve İşletme Yönetimi
Kardo, 3 yılı aşan tecrübesiyle Restoran, Okul gibi
işletmeleri için geliştirdiği yazılımlar ile ödeme işleme,
sipariş, rezervasyon, insan kaynakları vb. uçtan uca
işletme yönetimini kolaylaştıran yenilikçi çözümler
sunan bir Ar-Ge Merkezidir. Basit ve kolaylaştırılmış
arayüzümüz ile herkes dakikalar içinde adapte
olabiliyor. Genişletilmiş panelimiz ve yetkilendirme
sistemimiz ile 7/24 yönetimi kontrol edilebilir kılıyoruz.
Kardo ile restoran, okul yönetimi teknolojisini herkes için
erişilebilir ve kolay hale getirmekten büyük heyecan
duyuyoruz. Kardo'nun arkasında teknoloji ve inovasyon
aşkını, hizmet sektöründeki uzun yıllara dayanan
deneyimle harmanlayan bir ekip var. Bu büyük aile
sayesinde, Kardo'yu geçmişten ve gelecekten ilham
alarak her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz…

Kardo Pos and Business Management
With its experience of more than 3 years, Kardo provides
payment processing, order, reservation, human
resources, etc. software developed for Restaurant,
School etc. is an R&D Center that offers innovative
solutions
that
facilitate
end-to-end
business
management. With our simple and streamlined
interface, anyone can adapt within minutes. With our
expanded panel and authorization system, we make
24/7 management controllable. With Kardo, we are
excited to make restaurant, school management
technology accessible and easy for everyone. Behind
Kardo is a team that blends a love of technology and
innovation with many years of experience in the service
industry. Thanks to this big family, we continue to
develop Kardo day by day, inspired by the past and the
future.
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Firma Ürünleri
Company Products

ekleyip sipariş almaya başlarsınız.

Kardo Restaurant Management
Start taking orders in 10 minutes without any setup!
Cardo; your cafe and restaurant operations; It is a
simple
and
easy-to-use,
innovative,
constantly
developing, cloud-based pos system that you can
manage over any device. In an average of 30 minutes,
you upload your products, define your users, add your
printers, if any, and start taking orders.

Kardo İnsan Kaynakları
Personel yönetimi, performans değerlendirmesi, ücret
değerlendirmesi ve vardiya yönetimi tek yazılımda.
Üstelik mobil uygulama ile çalışan ve yönetim arasında
köprü sağlar.

Kardo Human Resources
Personnel management, performance evaluation, wage
evaluation and shift management in one software.
Moreover, with the mobile application, it provides a
bridge between the employee and the management.

Kardo Restoran Yönetimi
Hiçbir kurulum yapmadan, 10 dakikada sipariş almaya
başlayın! Kardo; cafe ve restoran operasyonlarınızı;
herhangi bir cihaz üzerinden yönetebileceğiniz, basit ve
kullanımı kolay, yenilikçi, sürekli gelişen, bulut tabanlı
pos sistemidir. Ortalama 30 dakika içinde ürünlerinizi
yükler, kullanıcılarınızı tanımlar, varsa yazıcılarınızı
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