
WEB APPLICATIONS 
Responsive designs compatible with all devices. Top quality servers for maximum speed. 100% Seo Compatible Coding
Infrastructure. Secure infrastructure against cyber attacks. Easy to use and manage with user experience

MOBILE APPS 
Native code editing on iOS and Android platforms 100% User Experience Easy interface, easy to use Safe and fast
applications thanks to the most up-to-date technology Unique designs and applications specific to each sector
Advanced application usage reports

AR APPLICATIONS 
Ease of design in concept products Objective simulation in the field of application Makes life easier thanks to live
interaction Special designs for all sectors and institutions Types of software adaptable to the education sector

HOLOLENS APPLICATIONS 
Efficiency in industrial areas and avoid wasting time To all sectors and institutions types of software Architectural designs
live simulate as Designs interactively 3D imaging Using time effectively increase efficiency

INDOOR NAVIGATION 
When your guests arrive at your institution, you can view the in-house units from the application screen. You can search,
select on the map, and quickly reach the relevant unit by drawing the route in the fastest way. they can reach. The
software for the indoor navigation system is a domestic product from A to Z, developed by Turkish software engineers
working at ITU.
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Firma Hakkında
 
About Company

Kodpit Teknoloji A.Ş. Web, mobil ve IoT alanlarında
yazılım ve eğitim projeleri geliştiren; bünyesinde yazılım
mühendisleri, siber güvenlik uzmanları, öğretim
teknologları ve alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı
teknoloji geliştirme şirketidir. Pamukkale Üniversitesi
Teknokent’te ARGE çalışmalarını yürütmektedir. Emniyet
Müdürlükleri, üniversiteler, bir çok kamu kuruluşu ve özel
şirketlere çok sayıda proje geliştirmiş ve bu projeler,
ulusal televizyonların sektörel programları ve haber
merkezlerinde tanıtılmıştır. Almanya, İsviçre gibi Avrupa
ülkelerindeki çeşitli girişimlere sürekli yazılım geliştirme
ve destek hizmeti vermektedir. Geliştirdiği tüm ürünler,
uluslararası nitelikte ve ihracat potansiyeli taşımaktadır.
Türkiye’nin milli hedeeri doğrultusunda tüm gayretiyle
çalışmalarını sürdürmektedir.

Kodpit Technology Inc. Developing web, mobile and IoT
software and education projects; is a development
technology development company that includes
development software engineers, cybersecurity
development and expert educators in development. He
carries out R&D studies at Pamukkale University
Technopolis. Police departments, universities, many
public land and private sector projects have been
developed and these projects, national industry
programs and news have been promoted. It provides
permanent software and support services to European
outfits such as Germany and Switzerland. It can develop
all products. With Turkey's national education efforts.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

WEB UYGULAMALARI 
Tüm cihazlara uyumlu responsive tasarımlar. Maksimum
hız için en kaliteli sunucular. %100 Seo Uyumlu Kodlama
Altyapısı. Siber saldırılara karşı güvenli altyapı. Kullanıcı
deneyimi ile kolay kullanım ve yönetim imkanı

MOBİL UYGULAMALAR 
iOS ve Android platformlarda doğal (native) kod kurgusu
%100 Kullanıcı Deneyimi Kolay arayüz, kolay kullanım En
güncel teknoloji sayesinde güvenli ve hızlı uygulamalar
Her sektöre özel özgün tasarım ve uygulamalar Gelişmiş
uygulama kullanım raporları

AR UYGULAMALAR 
Konsept ürünlerde tasarım kolaylığı Uygulama alanında
nesnesel simülasyon Canlı etkileşim sayesinde hayatı
kolaylaştırır Tüm sektörlere ve kurumlara özel tasarımlar
Eğitim sektörüne uyarlanabilir yazılım çeşitleri

HOLOLENS UYGULAMALARI 
Endüstriyel alanlarda verim ve zaman kaybını önleme
Tüm sektör ve kurumlara hitap eden yazılım çeşitleri
Mimari tasarımları canlı olarak simüle etme Tasarımları
interaktif şekilde 3 Boyutlu görüntüleme Zamanı etkin
kullanarak verimliliği artırma

https://www.kodpit.com/tr/

Firma Ürünleri
 
Company Products

BİNA İÇİ NAVİGASYON 
Misafirleriniz kurumunuza geldiğinde uygulama
ekranından kurum içi birimleri aratabilir, harita üzerinden
seçebilir ve en hızlı şekilde rota çizerek ilgili birime hızlıca
ulaşabilirler. Bina içi navigasyon sistemine ait yazılım,
İTÜ’de görevli Türk yazılım mühendisleritarafından
geliştirilmiş A’dan Z’ye yerli üretim bir üründür.
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