
HEPTA BT 
kurumsal sunum 



1. 
Hakkımızda 
think. dream. create.  



Hakkımızda 

▸ Hepta, hayatı kolaylaştıracak uygulamaların 
yaratıldığı bir yer.  
 
▸ Burada müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve 
sorunlarını anlayıp onlar için çözümler üretirken 
aynı zamanda genç fikirlerle kendi projelerimizi de 
geliştirerek her an işimize dinamizm katıyoruz. 
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Hakkımızda 

▸ Firmanızın ihtiyaçlarına dair beklentilerinizi 
anlayıp tüm bunlara göre yola koyulmayı ilke 
edindiğimiz Hepta’da sektörünüze ve işinizin 
ölçeğine uyumlu olarak mobil uygulama, yazılım, 
web tasarımı, sistem danışmanlığı sunuyoruz. 

 
▸ Zamanında teslim sözüne ek olarak satış 
sonrası desteği de sağlayarak sundugumuz 
çözümlerin her aşamasında yanınızda oluyoruz. 

 
 
 

▸ 
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PARTNERLERİMİZ 
Müşterilerimize en iyi çözümleri sunabilmek için 
bilgi ve tecrübelerimizi paylaştığımız firmalar 
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2. 
Hizmetlerimiz 
think. dream. create.  



Mobil Uygulama Geliştirme 

 
 
 
 
 

Uygulamanızı geliştirirken 
hızla büyüyen mobil dünyanın 
getirdiği yenilikleri kullanarak 
sizlere en uygun tasarımı 
hayata geçiriyoruz. 
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Place your screenshot here 
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ToT: ThisOrThat 
2 seçenek arasında 
kaldığınızda ve karar 
veremediğinizde 
takipçilerinize bu ikilemi 
sorabileceğiniz, aynı 
şekilde onların sorularını 
da cevaplayabileceğiniz 
bir sosyal medya 
platformu 



Place your screenshot here 

9 

info.Graphics 
Infografikler son 
dönemde bilgiyi 
sunmanın en moda 
yollarından biri. Buradan 
yola çıkarak 
info.Graphics 
uygulamasında ilgimizi 
çeken ve sizlerinde 
çekeceğini 
düşündüğümüz 
infografikleri bir araya 
getirdik. 



Place your screenshot here 
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Sinyalim 
Bulunduğunuz 
konumdaki GSM ve Veri 
Sinyal gücünü 
ölçecebileceginiz bir 
uygulama. Buna ek 
olarak harita üzerinden 
diğer kullanıcıların test 
sonuçlarına göre 
bölgelerin ortalama 
değerlerini görebilirsiniz 



Place your screenshot here 
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YGS LYS PUAN 
HESAPLAMA 
Bu uygulama sayesinde 
öğrenciler doğru ve 
yanlış sayılarını girerek 
YGS ve LYS puanlarını 
öğrenebilmektedirler.  



Place your screenshot here 
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TUS COACH 
Dünyanın en zor 
sınavlarından birisi 
olarak kabul edilen Tıpta 
Uzmanlık Sınavına 
hazırlanan kişilerin belirli 
bir sistem dahilinde 
çalışmasına yardımcı 
olmak için geliştirildi.  



Place your screenshot here 
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Taraftarın Sesi 
Taraftarın Sesi ile 
takımını seç, gelecek 
sorulara cevap ver ve 
takımına sesini duyur. 



Place your screenshot here 
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Kac Gun Kaldı 
Beklediğiniz tarihi girin, 
kaç gün kaldıgını 
öğrenin. Heyecanınızı 
görsellere dökün. Tatil, 
doğum Günü, mezuniyet 
gibi özel günlerinize kaç 
gün kaldığını 
arkadaşlarınızla paylaşın! 



Masaüstü Uygulama Geliştirme 

Şirketinizin çeşitli 
departmanlarında ihtiyaç; 
duyulan, verimliliği arttıracak 
size özel yazılımlar ortaya 
çıkarıyoruz. 
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Pir-Inci Ürün 
Sipariş 
Firmaların Pir-Inci 
firmasından sipariş 
edecekleri ürünler için, 
önceden özelliklerini 
belirledikleri bir windows 
tabanlı masaüstü 
uygulaması. 



Web Sitesi Tasarımı 

Firmanızın ihtiyaçlarına 
yönelik, inovatif, arama 
motorlarına uyumlu ve 
kullanıcı dostu tasarımlar 
yaratıyor ve kurumsal kimlik 
yaratma sürecin de sizlere 
yardımcı oluyoruz. 
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viensmiami.com 
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victoryalpha.com 
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taygatoys.com 
E-Ticaret Sitesi 
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uye.elsaistanbul.org 
Kurum üye bilgileri yönetimi 
için hazırlanan web 
uygulaması 
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inonuyeveda.net 
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drboraok.com 
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redcattattoo.com 



Sosyal Medya Yönetimi 

Şirketinizin sosyal medyada 
etkin şekilde yer almasını 
sağlarken, marka 
konumlandırmanızı, 
markanızın sosyal medya 
optimizasyonunu yapıyor ve 
hesaplarınızı yönetiyoruz. 
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77 Proje 

100% Başarı 

585,244 Kullanıcı 
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Müşterilerimiz 
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3. 
İletişim 
think. dream. create.  
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Iletisim 

Adres: 
Barbaros Mah. Menekşe Sok.  
Deluxia Suites A Blok No: 3 / 78 
Batı Ataşehir  
İstanbul 

Telefon: 
+90 216 290 09 66 

 
Mail: 
team@hepta.com.tr 
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www.hepta.com.tr 

https://www.linkedin.com/company/hepta-bili-im-teknolojileri?trk=hb_tab_compy_id_2744312
https://www.facebook.com/heptabt
https://twitter.com/heptabt
https://tr.foursquare.com/v/hepta-bili%C5%9Fim-teknolojileri/51c827f1498ec423f1d989a2


Teşekkürler! 


