
Occupational Health and Safety (OHS) Program 
Thanks to our program, you can now manage all controls from a single platform. Our program; OHS Management, OHS
Personnel Management, OHS User Management, Pre-Accounting, Current Management, Cashier Management and
Stock Management. In addition to these, we have e-invoice, e-archive and e-dispatch integrations and we have a
completely official system. More than one company belonging to a single user can be defined on our system and can
switch between companies within the program. It can define separate users for each of its found companies and assign
authority to the personnel it has defined. Thus, the personnel will only see the area they need to see.

Individual Education Plan (IEP) 
As Vulpis Software, we offer our system to our teachers and students completely free. Our teachers can create their
course schedules as they wish by entering the student's name and surname completely anonymously through our
system. Our teachers can easily create lesson programs by choosing the lessons, the student's ability to do, the dates
and times. At the end of the process, our system presents the PDF documentation. Since our program works in a web
environment, it is possible to enter from any device that can connect to the internet.

Customized E-commerce Software 
Vulpis Software provides you with e-commerce systems; offers a technological virtual store by using the developing
technology in the most effective way. We can add all the add-ons you want as extra to the administration panel that we
have made by default. We customize the Excel product upload and product export sections according to your default
Excel list. With N11, Hepsi Burada, Trendyol and Çiçek Sepeti integrations, you can instantly update your products from all
platforms. We offer a completely personalized panel. You can instantly see your sales, orders, order status, income and
expense table, stock status of your products. In addition, by integrating with Vulpis Pre-Accounting Program, you can
keep your accounting, and our system automatically creates your invoices and waybills when you confirm the order.

Website 
According to your company's sector, we make a special website and special web software compatible with SEO and
social platforms.

Custom Web Automation 
*We offer the most suitable automation, CRM and ERP systems solutions for your company needs.

360 Degree Virtual Tour 
We also make your photo shoots at the highest quality. Your photos are corrected by our expert design team. Then, our
specialized software team starts to turn these photos into virtual tours. As a result you always get the best and highest
quality result.

Vulpis Game 
We design and sell 2D or 3D games on computers, phones, virtual reality devices. We make virtual reality, simulation,
story, etc. games in various styles according to your wishes and present them to you. We make special applications for
you and present them to the world in accordance with your wishes. We design/develop the games you want to play in
your dreams and present them to you.

Vulpis Mobil 
We carefully code your dream project and turn it into a mobile application. With customized designs and codes for your
business; We develop applications for your e-commerce project, business or factory tracking automation. In this way, all
you need to stay connected to your business wherever you are is an internet-connected smartphone. -Track the sales
of your e-commerce platform and filter them according to your wishes. -Perform stock tracking and management of
your products. -Make sure everything is ok in your factory. -See the income and expense of your business instantly. -
Perform personnel tracking with a single smartphone from where you sit. -See what items are popular at what times
and what are selling the most for your restaurant or coffee shop. -See instantly how many coffee cups are left in your
coffee shop or how much coffee is left with the product recipe feature. -Or contact us for information about customized
software…

Graphic Design 
We analyze your target and what message you want to convey to your audience and carefully prepare your logo and
corporate identity designs that are suitable for you.

Social media management 
We take your brand one step ahead by creating unique designs that best describe your company, product or website.
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Firma Hakkında
 
About Company

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve daima
onlara ayak uyduran, dinamik kadrosuyla teknolojinin
dönüştüren gücünü profesyonel olarak kullanabilen,
kurum ve kuruluşların iş akışlarını düzenleyerek iş
verimliliklerini arttıran, deneyimli ve yenilikçi yapıya
sahip bir yazılım şirketiyiz.

We are a software company with an experienced and
innovative structure that closely follows technological
innovations and always keeps up with them, can use the
transforming power of technology professionally with its
dynamic staff, and increases business efficiency by
arranging the workflows of institutions and organizations.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

İş Sağlığı Ve Güvenliği(İsg) Programı 
Programımız sayesinde artık tüm kontrolleri tek bir
platformdan yönetebilirsiniz. Programımız; İSG Yönetimi,
İSG Personel Yönetimi, İSG Kullanıcı Yönetimi, Ön
Muhasebe, Cari Yönetimi, Kasa Yönetimi ve Stok Yönetimi
içeriklerinden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak E-fatura, E-
arşiv ve E-irsaliye entegrelerimiz mevcut olup tamamen
resmi işleyen bir sisteme sahibiz. Sistemimiz üzerinde tek
kullanıcıya ait birden fazla şirket tanımlanabilir ve
program içerisinde şirketler arası geçiş yapabilir. Bulunan
şirketlerinin her birisine ayrı ayrı kullanıcılar tanımlayabilir
ve tanımlamış olduğu personele yetki ataması yapabilir. Böylece personeller sadece görmesi gerektiği alanı görmüş
olur.

Bireysel Eğitim Planı (BEP) 
Vulpis Yazılım olarak öğretmenlerimize ve özel
öğrencilerimize sistemimizi tamamen ücretsiz bir şekilde
sunmaktayız. Öğretmenlerimiz sistemimiz üzerinden
tamamen anonim olarak öğrenci adı soyadını girerek
istediği şekilde ders programlarını oluşturabilirler.
Öğretmenlerimiz dersleri, öğrencinin yapabilme
durumunu, tarihlerini ve saatlerini seçerek ders
programlarını kolaylıkla oluşturabiliyorlar. İşlem sonunda
sistemimiz PDF dökümantasyonunu sunmaktadır.
Programımız web ortamlı çalıştığı için internete
bağlanabilen her hangi bir cihazdan girmek mümkündür.

Özelleştirilmiş E-ticaret Yazılımı 
Vulpis Yazılım sizlere e-ticaret sistemleri konusunda;
gelişen teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak teknolojik
bir sanal mağaza sunmaktadır. Varsayılan olarak yapmış
olduğumuz yönetim paneline ekstra olarak istediğiniz
tüm eklentileri ekleyebiliyoruz. Excel ürün yükleme ve
ürün dışa aktarma bölümlerini varsayılan Excel listenize
göre özelleştiriyoruz. N11, Hepsi Burada, Trendyol ve Çiçek
Sepeti entegrasyonları ile ürünlerinizi anlık olarak tüm
platformlardan güncelleyebilirsiniz. Tamamen
kişiselleştirilmiş bir panel sunmaktayız. Satışlarınızı,
siparişlerinizi, sipariş durumlarınızı, gelir ve gider tablonuzu, ürünlerinizin stok durumunu anlık olarak görebilirsiniz.
Ayrıca Vulpis Ön Muhasebe Programı ile entegrasyon sağlayarak muhasebenizi de tutabilir, faturalarınızı ve
irsaliyelerinizi siparişi onayladığınız zaman, otomatik olarak sistemimiz oluşturmaktadır.

Web Sitesi 
Firmanızın sektörüne göre SEO ve sosyal platformlarla
uyumlu size özel web sitesi ve özel web yazılımı yapıyoruz.

Özel Web Otomasyon 
Firma ihtiyaçlarınıza en uygun otomasyon, CRM ve ERP
sistemleri çözümlerini sunuyoruz.

360 Derece Sanal Tur 
Fotoğraf çekimlerinizi en üst kalite de yapmaktayız.
Fotoğraflarınız uzman tasarım ekibimiz tarafınca
düzeltilmektedir. Daha sonra işinde uzmanlaşmış yazılım
ekibimiz, bu fotoğrafları sanal tura çevirmeye başlar.
Sonuç olarak her zaman en iyi ve en kaliteli sonucu
alırsınız.

Vulpis Oyun 
Bilgisayarlar, telefonlar, sanal gerçeklik cihazları üzerine 2
boyutlu veya 3 boyutlu oyunlar tasarlayıp satışa
sunuyoruz. Sizin isteklerinize uygun sanal gerçeklik,
simülasyon, hikayeli vb. çeşitli tarzda oyunlar yapıp size
sunuyoruz. Size özel uygulamalar yapıp isteğinize uygun
olarak dünyaya sunuyoruz. Hayallerinizde oynamak
istediğiniz oyunları tasarlayıp/geliştirip bunları size
sunuyoruz.

Vulpis Vr 
Kendi odanızı, kendi evinizi hatta kendi şehrinizi
tasarlamanıza, özelleştirmenize olanak tanıyoruz.
Yaptığınız 3 boyutlu tasarımları istediğiniz gibi
yönetmenizi, yakından incelemenizi sağlıyoruz.
Rahatsızlık duyduğunuz tüm fobileriniz için size uygun
sahneler tasarlayarak fobilerinizi en aza indirmenizi
veya fobilerinizden kurtulmanızı sağlıyoruz. Gerekli
ekipmanlar ile öğrenmek istediğiniz simülasyonları
(Araba Kullanmak, Uçak Kullanmak vb.) tasarlıyoruz ve
size sunuyoruz bu sayede simülasyonları kolayca ve
hızlıca öğretiyoruz. Hayal gücünüze uygun sahneler
tasarlayıp sizi hayaliniz ile baş başa bırakıyoruz. Sizin
istediğiniz mimari yapıları (Müze, bina, tarihi yapı) birebir
oluşturuyoruz ve içerisinde gezmenizi, etkileşime
geçmenizi sağlıyoruz.

Vulpis Vr 
We allow you to design and customize your own room,
your own house or even your own city. We enable you to
manage and closely examine your 3D designs as you
wish. We help you to minimize or get rid of your phobias
by designing suitable scenes for all your phobias that
you feel uncomfortable with. We design and present the
simulations you want to learn with the necessary
equipment (driving a car, using an airplane, etc.), so we
teach the simulations easily and quickly. We design
scenes suitable for your imagination and leave you
alone with your dreams. We create the architectural
structures (Museum, building, historical building) you
want and enable you to visit and interact with them.

Vulpis Mobile 
Hayalinizdeki projeyi özenle kodlayarak mobil uygulama
haline getiriyoruz. İşletmenize yönelik özelleştirilmiş
tasarımlar ve kodlar ile; E-Ticaret projeniz, İşletmeniz veya
fabrikanızın takip otomasyonu için uygulamalar
geliştiriyoruz. Bu sayede siz nerede olursanız olun
işletmenize bağlı kalmanız için gerekli tek şey internete
bağlı bir akıllı telefon. -E-Ticaret platformunuzun satış
takibini yapın ve bunları isteğinize göre filtreleyin.
-Ürünlerinizin stok takibini ve yönetimini gerçekleştirin. -
Fabrikanızda her şeyin yolunda gittiğinden emin olun.
-İşletmenize ait gelir-giderinizi anlık olarak görün. -Personel takibini oturduğunuz yerden tek bir akıllı telefonla
gerçekleştirin. -Restoran veya kahve dükkanınız için hangi ürünün hangi saatler arasında popüler olduğunu en çok
ne sattığınızı görün. -Ürün reçetesi özelliğiyle kahve dükkanınızda kaç adet kahve bardağı kaldığını veya ne kadar
kahve kaldığını anlık olarak görün sizin belirlediğiniz miktarın altına düşerse bildirim alın. Veya özelleştirilmiş yazılımlar
hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin…

Grafik Tasarım 
Hedefinizi ve kitlenize ne mesaj vermek istediğinizi analiz
edip size uygun olan logo, kurumsal kimlik tasarımlarınızı
özenle hazırlıyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi 
Firmanızı, ürününüzü veya internet sitenizi en iyi
anlatacak şekilde özgün tasarımlar oluşturarakmarkanızı
bir adım öne taşıyoruz.

www.vulpis.com.tr

Firma Ürünleri
 
Company Products

İş Sağlığı Ve Güvenliği(İsg) Programı 
Programımız sayesinde artık tüm kontrolleri tek bir
platformdan yönetebilirsiniz. Programımız; İSG Yönetimi,
İSG Personel Yönetimi, İSG Kullanıcı Yönetimi, Ön
Muhasebe, Cari Yönetimi, Kasa Yönetimi ve Stok
Yönetimi içeriklerinden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak
E-fatura, E-arşiv ve E-irsaliye entegrelerimiz mevcut olup
tamamen resmi işleyen bir sisteme sahibiz. Sistemimiz
üzerinde tek kullanıcıya ait birden fazla şirket
tanımlanabilir ve program içerisinde şirketler arası geçiş
yapabilir. Bulunan şirketlerinin her birisine ayrı ayrı
kullanıcılar tanımlayabilir ve tanımlamış olduğu
personele yetki ataması yapabilir. Böylece personeller
sadece görmesi gerektiği alanı görmüş olur.

Occupational Health and Safety (OHS) Program 
Thanks to our program, you can now manage all
controls from a single platform. Our program; OHS
Management, OHS Personnel Management, OHS User
Management, Pre-Accounting, Current Management,
Cashier Management and Stock Management. In
addition to these, we have e-invoice, e-archive and e-
dispatch integrations and we have a completely official
system. More than one company belonging to a single
user can be defined on our system and can switch
between companies within the program. It can define
separate users for each of its found companies and
assign authority to the personnel it has defined. Thus, the
personnel will only see the area they need to see.

Bireysel Eğitim Planı (BEP) 
Vulpis Yazılım olarak öğretmenlerimize ve özel
öğrencilerimize sistemimizi tamamen ücretsiz bir şekilde
sunmaktayız. Öğretmenlerimiz sistemimiz üzerinden
tamamen anonim olarak öğrenci adı soyadını girerek
istediği şekilde ders programlarını oluşturabilirler.
Öğretmenlerimiz dersleri, öğrencinin yapabilme
durumunu, tarihlerini ve saatlerini seçerek ders
programlarını kolaylıkla oluşturabiliyorlar. İşlem sonunda
sistemimiz PDF dökümantasyonunu sunmaktadır.
Programımız web ortamlı çalıştığı için internete
bağlanabilen her hangi bir cihazdan girmek
mümkündür.

Individual Education Plan (IEP) 
As Vulpis Software, we offer our system to our teachers
and students completely free. Our teachers can create
their course schedules as they wish by entering the
student's name and surname completely anonymously
through our system. Our teachers can easily create
lesson programs by choosing the lessons, the student's
ability to do, the dates and times. At the end of the
process, our system presents the PDF documentation.
Since our program works in a web environment, it is
possible to enter from any device that can connect to
the internet.

Özelleştirilmiş E-ticaret Yazılımı 
Vulpis Yazılım sizlere e-ticaret sistemleri konusunda;
gelişen teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak teknolojik
bir sanal mağaza sunmaktadır. Varsayılan olarak
yapmış olduğumuz yönetim paneline ekstra olarak
istediğiniz tüm eklentileri ekleyebiliyoruz. Excel ürün
yükleme ve ürün dışa aktarma bölümlerini varsayılan
Excel listenize göre özelleştiriyoruz. N11, Hepsi Burada,
Trendyol ve Çiçek Sepeti entegrasyonları ile ürünlerinizi
anlık olarak tüm platformlardan güncelleyebilirsiniz.
Tamamen kişiselleştirilmiş bir panel sunmaktayız.
Satışlarınızı, siparişlerinizi, sipariş durumlarınızı, gelir ve
gider tablonuzu, ürünlerinizin stok durumunu anlık
olarak görebilirsiniz. Ayrıca Vulpis Ön Muhasebe
Programı ile entegrasyon sağlayarak muhasebenizi de
tutabilir, faturalarınızı ve irsaliyelerinizi siparişi
onayladığınız zaman, otomatik olarak sistemimiz
oluşturmaktadır.

Customized E-commerce Software 
Vulpis Software provides you with e-commerce systems;
offers a technological virtual store by using the
developing technology in the most effective way. We
can add all the add-ons you want as extra to the
administration panel that we have made by default. We
customize the Excel product upload and product export
sections according to your default Excel list. With N11,
Hepsi Burada, Trendyol and Çiçek Sepeti integrations,
you can instantly update your products from all
platforms. We offer a completely personalized panel. You
can instantly see your sales, orders, order status, income
and expense table, stock status of your products. In
addition, by integrating with Vulpis Pre-Accounting
Program, you can keep your accounting, and our system
automatically creates your invoices and waybills when
you confirm the order.

Hazır Paketlerimiz 
Tüm sektörlere uygun özel olarak tasarlanmış ve
yönetim panelinde tüm içerik kontrolü kullanıcıya
verilmiş hazır web sitesi paketlerimiz bulunmaktadır.
Dilediğiniz web sitesine dakikalar içerisinde sahip olabilir
ve içeriğini kolaylıkla yönetebilirsiniz. Bunun yanında
web hosting ve alan adı hizmeti de sağlamaktayız.

Our Ready Packages 
We have ready-made website packages that are
specially designed for all sectors and all content control
is given to the user in the administration panel. You can
have the website you want in minutes and easily
manage its content. We also provide web hosting and
domain name services.

360 Derece Sanal Tur 
Fotoğraf çekimlerinizi en üst kalite de yapmaktayız.
Fotoğraflarınız uzman tasarım ekibimiz tarafınca
düzeltilmektedir. Daha sonra işinde uzmanlaşmış yazılım
ekibimiz, bu fotoğrafları sanal tura çevirmeye başlar.
Sonuç olarak her zaman en iyi ve en kaliteli sonucu
alırsınız.

360 Degree Virtual Tour 
We also make your photo shoots at the highest quality.
Your photos are corrected by our expert design team.
Then, our specialized software team starts to turn these
photos into virtual tours. As a result you always get the
best and highest quality result.

Replay - Bulmaca Oyunu 
Replay, gerçek hayatın can sıkıntısı ve engellerinden
kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Sizi başka engellere
götürecek ama bunlar komik olanlar! Söz veriyoruz!
Replay, mantığınızı ve yaratıcılığınızı test etmek için
bağımsız bir bulmaca oyunudur. Eşsiz tasarımı, başka bir
deneme düzeyi sağlar. Yolları kendiniz çizeceksiniz.

Replay - A Puzzle Gam e 
Replay will help you to avoid real life's boredom and
obstacles. It will take you to other obstacles but these
ones are funny ones! We promise! Replay is an indie
puzzle game to test your logic and creativity. Its unique
design provides another level of experimentation. You will
draw paths with your own.

Dipod: The Foot Legacy 
Hiç düşündünüz mü, ayakkabısız bir hayatınız nasıl
olurdu? Dipod ve Byron Gordon klanı için bu sıradan bir
yaşam tarzı, peki ya gelecek? "Dipod: The Foot Legacy",
lanetli klanın ve kahramanımız Dipod'un hikayesidir.
Dipod'un yerinde olsaydınız ne yapardınız? Dipod cesur,
güçlü ve zeki bir kahramandır. Ana amacı, klanı Byron
Gordon üzerindeki laneti kaldırmaktır. Dipod, Dedesi
Manson'ı, Düzenbaz'ın Tanrıları kızdıran hatasını
düzeltmeye çalışır. Dipod bu utanç verici geçmişi
kabullenemez ve saygısını geri almaya karar verir.
“Dipod: The Foot Legacy”nin hikayesi orta çağda geçiyor.
Chivalric Dipod bir yolculuğa çıkar ve olaylar olur. Hayatı
kolay değildi ve olmayacak çünkü Tanrılar onu izliyor ve
her şey bu lanetli yolculukta Dipod'u bulacaktır. Bu
yolculukta Dipod hayallerine ulaşacaktır. Dipod'a farklı
türde ayakkabılar verilecek ve her ayakkabı, Dipod'un
yolculuğunda ilerlemek ve tüm zahmetli patronları
öldürebilmek için farklı ama önemli beceriler içeriyor.
Bazen Dipod Tanrıların askerleriyle karşılaşacak, bazen
de Dipod doğrudan Büyük Tanrıları görecek. Aynı
zamanda Dipod, Dipod'u yolculuğundan ve görevinden
alıkoymak isteyen küçük yaratıklarla uğraşmalıdır.

Dipod: The Foot Legacy 
Have you ever think about that, how would be your life
without footwear? For Dipod and the clan Byron Gordon,
this is an ordinary lifestyle, but what about the future?
“Dipod: The Foot Legacy” is the story of the cursed clan
and our hero Dipod. If you were in Dipod’s shoes, what
would you do? Dipod is a brave, powerful and clever
hero. Her main aim is to remove the curse on her clan,
Byron Gordon. Dipod tries to fix her grandpa Manson, The
Trickster’s mistake that made the Gods angry. Dipod
cannot accept this shamefull past and decides to take
her respect back. The story of “Dipod: The Foot Legacy”
sets in the middle ages. Chivalric Dipod goes on a
journey and things happen. Her life wasn’t easy and
won’t be because the Gods are watching her, and
everything will find Dipod in this cursed journey. In this
journey, Dipod will reach her dreams. Different types of
footwear will be given to Dipod, and each footwear
includes different but significant skills to move on Dipod’s
journey and being able to kill all the troublesome bosses.
Sometimes Dipod will encounter with soldiers of Gods,
and sometimes Dipod directly will see the Great Gods. At
the same time, Dipod should deal with little creatures
who want to block Dipod from her journey and mission.

Dice Vs Dice 
Land of Rolling'e hoş geldiniz. Bu alemde her şeye zar
hesaplarıyla karar verilir. Savaşmak istiyorsan
yuvarlanmalısın, hayatta kalmak istiyorsan
yuvarlanmalısın. Ancak Yüksek Lord Dieson nedeniyle
sınırlı miktarda zar var. Kimin kaç zar kullanacağına ve
hangi tür zarlara sahip olacağına o karar verir. Bu
toprakların insanları bu kurallara katılmıyor. Birkaç zarı
olan insanlar acı çekiyor. Ama kahramanlarımız bunu
değiştirmek istiyor. Yüce Lord'u yenmek için bir
maceraya atılacaklar. Kahramanlarımızdan birini kontrol
edin, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olun. Şansınızı
artırmak için ne bulursanız Silahlar, Zırhlar, Kalkanlar,
Eserler toplayın. Kurallar basittir, iki karşıt taraf zarlarını
atar. Daha yüksek olan kazanır.

Dice Vs Dice 
Welcome to Land of Rolling. In this realm everything is
decided with dice showdowns. If you want to fight you
need to roll, if you want to survive you need to roll. But
there is a limited amount of dice because of High Lord
Dieson. He decides who will use how many dice and
which type of dice will have. People of this land do not
agree with this rules. People with few dice are suffering.
But our heroes want change this. They will embark an
adventure to defeat the High Lord. Control one of our
heroes, help them to achieve their goal. Gather
Weapons, Armors, Shields, Artifacts whatever you find to
boost your chances. Rules are simple, two opposing
sides roll their dice. Higher one wins.

Newtonian 
- 32 Level ile hem uzayda hem yer yüzünde çeşitli zorlu
görevler ile bitişe ulaşın. - Meteorlara dikkat edin onlar
çarptığınız anda yanıp kül olabilirsiniz bunu istemeyiz. -
Gezegenler sizi kendine çeker ve topunuzun yönünü
değiştirir. - Seviyeler farklı zorluklarla birlikte gelir hepsi
birbirinden farklıdır. - Sesler sizi oyunun içine çekecek,
gerekli herşeyi yaptık :) - Bazen levelleri
geçemeyebilirsiniz bize kızmayın bunun içinde bir şey
yaptık. Yıldızlarınızı kullanarak levelleri geçebilirsiniz
fakat yıldız kazanamayacaksınız. - Oyunu indir, topu it,
seviyeleri geç ve oyunun tadına bak.

Newtonian 
- With 32 Levels, reach the finish with various challenging
missions both in space and on the ground. - Be careful
with the meteors, they can burn to ashes as soon as you
hit, we don't want that. - Planets attract you and change
the direction of your ball. - Levels come with different
difficulties, all different from each other. - Sounds will
draw you into the game, we did everything necessary :)
- Sometimes you can't pass the levels, don't get mad at
us, we did something in it. You can pass the levels using
your stars, but you will not earn stars. - Download the
game, push the ball, pass the levels and enjoy the game.

www.vulpis.com.tr


