
ADVERTISING MANAGEMENT 
NETADIM makes a difference by taking the necessary steps in advertising management with the right analysis, planning
and strategy. It organizes advertisements suitable for the target audience so that businesses can reach more people
with lower costs.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 
SEO is defined as "Search Engine Optimization" and increasing the ability of taking results for the targeted keywords by
making the websites suitable for the criteria of the search engines, in a way that allows the search engines to crawl
them more easily. NETADIM also works to improve itself in this area and achieves the targeted results. With the analysis
made in this competitive environment, it aims to be at the top of the search engines by adding the prominent keywords
to the pages of the websites.

TEXTILE SOFTWARE 
As taking major steps in the sector of textile NETADIM offers faster and more innovative solutions by integrating
customized ERP software for textile companies. It provides practicality by following the entire operation of the textile
departments through our ERP software.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
We have developed HRM, it is a human resources software, in order to ensure that the process of human resources in a
business is handled and managed effectively. Thanks to the software, all human-related operations within the enterprise
are easily planned and implemented.

LOGISTICS SOFTWARE 
The comprehensively designed logistics software covers all areas of the business from authorization, company
information, reservation, load planning, trailer planning, warehouse planning and expedition modules. The data is detailed
with these modules and it is ensured that the planning and control phases are healthier.

NETADIM BİLİŞİM BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIMLARI
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Firma Hakkında
 
About Company

Pamukkale Teknokent bünyesinde yer alan NETADIM,
hızla gelişen dünyanın teknoloji alanındaki ihtiyaçlarına
yanıt vermek amacıyla Denizli’ de faaliyete geçmiş ve
hızla büyüyerek faaliyet alanlarını genişletmiş bir bir
şirkettir. İşletmeler için özelleştirilmiş ERP ve CRM
yazılımlarını yazarken yenilikçi ve kolay çözümleri
sistemlerine entegre ederek en iyi hizmeti vermek için
çaba göstermeye devam etmekte ve standartların
üzerine çıkmaktadır.

NETADIM is part of Pamukkale Teknokent, is a company
that started its operations in Denizli in order to respond
to the technology needs of the rapidly developing world
and expanded its fields of activity by growing rapidly.
While writing customized ERP and CRM software for
businesses, it continues to strive to provide the best
service by integrating innovative and easy solutions into
its systems and exceeds the standards.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

NETADIM ÇALIŞMA ALANLARI 
ERP ve CRM dışında birçok alanda kendini geliştirerek
çeşitli hizmetleri işletmelere sunan NETADIM, gelişen
teknolojinin ışığında kontrollü büyüme gerçekleştirerek
bilişim sektöründe lider olma yolunda ilerliyor. 30'dan
fazla sunucu ve hosting hizmeti, iOS ve Android
uygulama, bankacılık altyapı entegre sistemleri, ithalat-
ihracat yazılımları, tekstil yazılımı, lojistik yazılımı ve insan
kaynakları yazılımları ile kapsamlı çalışmalarda
bulunmaktadır.

NETADIM AND WORKİNG AREAS 
NETADIM offers various services to businesses by
improving itself in many areas other than ERP and CRM,
is on its way to becoming a leader in the information
sector by achieving controlled growth in the light of
developing technology. It works extensively with more
than 30 servers and hosting services, iOS and Android
applications, banking infrastructure integrated systems,
import-export software, textile software, logistics
software and human resources software.

https://www.netadim.com/

Firma Ürünleri
 
Company Products

REKLAM YÖNETİMİ 
İşletmelerin daha az maliyetle daha çok kişiye erişmesi
için hedef kitleye uygun reklamları organize etmektedir.
NETADIM doğru analiz, planlama ve strateji ile reklam
yönetiminde gerekli adımları atmayı sağlayarak fark
yaratmaktadır.

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO) 
SEO, "Arama Motoru Optimizasyonu" olarak tanımlanır ve
web sitelerini arama motorlarının kriterlerine uygun hale
getirerek, arama motorlarının daha kolay taranmasını
sağlayacak şekilde hedeflenen anahtar kelimeler için
sonuç alma kabiliyetini arttırır. NETADIM bu alanda da
kendini geliştirmek için çalışmakta ve hedeflenen
sonuçlara ulaşmaktadır. Bu rekabet ortamında yapılan
analizler ile öne çıkan anahtar kelimeleri web sitelerinin
sayfalarına ekleyerek arama motorlarında üst sıralarda
yer almayı hedeflemektedir.

TEKSTİL YAZILIMI 
Tekstil sektöründe önemli adımlar atan NETADIM, tekstil
firmalarına özel ERP yazılımlarını entegre ederek daha
hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Tekstil
departmanlarının tüm işleyişini ERP yazılımımız üzerinden
takip ederek pratiklik sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI (HRM) 
Bir işletmedeki insan kaynaklarına ilişkin sürecin, tüm
boyutlarıyla ele alınarak, etkin bir şekilde yönetilmesini
sağlamak için HRM yani insan kaynakları yazılımını
geliştirdik. Yazılım sayesinde işletme içindeki insana dair
tüm işlemler yer almaktadır.

LOJİSTİK YAZILIMI 
Kapsamlı şekilde tasarlanan lojistik yazılımı, işletmenin
yetkilendirme, firma bilgileri, rezervasyon, yük planlama,
dorse planlama , depo planlama ve sefer modüllerine
kadar ki tüm alanlarını kapsamaktadır. Veriler bu
modüller ile detaylandırılarak planlama ve kontrol
evrelerinin daha sağlıklı olması sağlanmaktadır.

https://www.netadim.com/


