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Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya 
enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle 
yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, 
tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen 
addır. BT temel olarak bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla bilginin 
işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu 
bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar.

Bir diğer tanımı;
B i l i ş im teknoloj i s i ,  b i lg in in toplanmasında, i ş lenmesinde, 
depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip 
kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar 
dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

Bilişim Teknolojilerinin Önemi

Eskiden devletlerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsur askeri güçleri 
iken günümüzde bu kavram yerini teknolojiye bırakmış durumda. 
Teknolojiye yatırım yapan ve bu alanda gelişme gösteren ülkelerin 
ekonomik yönden daha  gelişmiş olduklarını ve daha az dışa bağlı 
kaldıklarını görmekteyiz. Bu durum, teknoloji ve teknolojinin 
evrenselleşmesini sağlayan bilişim teknolojilerinin önemini bize gayet 
açık bir şekilde göstermektedir.

Aynı şekilde bireylerin kendilerini geliştirebilmesi ve gelişen sektör 
içerisinde yer edinebilmesi için,  tıpkı ülkeler gibi teknolojiye önem 
vermesi ve bu alanda kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü 
günümüz şartları teknolojinin temel ihtiyaçlarımız arasına girmesine 
neden olmuştur. Bundan 9-10 yıl önce cep telefonlarına ve 
bilgisayarlara lüks olarak bakılırken, günümüzde temel bir ihtiyaç 
olarak bakılmaktadır. Bu yüzden her evde bir bilgisayarın olması, her 
bireyde bir cep telefonu olması olağan karşılanmaktadır. Bu durum 
bize genci, yaşlısı herkesin bilişim sektörünün nimetlerinden bir şekilde 
faydalandığını göstermektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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NEDEN
BİZ

BİZ 
KİMİZ?
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CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. olarak 2009 yılından bu yana hızla büyüyen 
dünya teknolojilerinde, ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamak için hizmet vermekteyiz. 
Kalitesi dünyaca kabul görmüş ürünler ve en güncel teknolojileri, iş ve gereksinimlerinizi 
analiz ederek, tecrübe bilgi birikimlerimiz ile birleştirip hızlı, sorunsuz ve kesin çözümler 
üretmekteyiz.
‘Çözüm Üretir’ sloganı ile dinamik, ne yaptığını bilen, genç ve uzman kadromuz mutlak 
müşteri memnuniyetini hedef bilmiştir. Yaygın servis ağımız ve uzman kadromuzla 
hizmetinizdeyiz.

Günümüz şartlarında profesyonel ve dürüst hizmet, isabetli ürünler alabilmeniz için CNR 
SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.  olarak daima göreve hazırız.
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•Her zaman sorunsuz ve hızlı destek almak istiyorsanız,
•Size ve rmanıza ihtiyaç duyduğunuz ürünleri en doğru şekilde satın almak istiyorsanız,
•Size ve rmanıza ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin temininde %100 memnuniyet istiyorsanız,
•Almış olduğunuz ürün ve hizmetlere ilişkin karşınızda her zaman muhhatap arıyorsanız,
• Geniş ürün ve hizmet yelpazemizden faydalanmak istiyorsanız,
•Firmanızda bulunan bilgisayar, notebook, yazıcı, server ve network alt yapısının 
sorunsuz çalışmasını istiyorsanız,
•Firmanızın, gelişmiş dünya teknolojilerinin gerisinde kalmasını istemiyorsanız,
•Size ve rmanıza gereken ihtiyaçlarınızı hızlı ve uygun yata temin etmek istiyorsanız.
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ÇÖZÜMLERİ
IT DANIŞMANLIK

BAKIM ONARIM
SÖZLEŞMESİ

CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ., zaman kazandırıyoruz 
sloganından yola çıkarak,

işletmelerinizdeki bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makinaları ve çevre 
birimlerinde oluşan ve oluşması muhtemel sorunları en kısa sürede 
ç ö z m e k t e d i r .  İ ş l e t m e n i z d e  b u l u n a n  c i h a z l a r ı n ı z ı n  a y l ı k 
b a k ı m l a r ı n ı , y e d e k l e m e l e r i n i  y a p a r a k ,  i ş  g ü c ü  v e  z a m a n 
kazandırmaktadır. 7/24 telefon desteği,uzaktan yardım,yerinde 
müdahale gibi servislerle işletmenizin işleyişini en yüksek performansta 
tutmanızı sağlamaktadır.

CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. verilerinizin ve bilgisayar ağınızın 
güvenliğinin yanı sıra, sunucu kurulum hizmetleri ile de, günümüz 
teknolojisini yakalamanızı hedeemektedir. Bünyesinde bulunan 
Microsoft sertikalı mühendisler ile bilişim danışmanlığınızı da yapmaktadır.

Kurumların hedeerine ulaşırken bilgi teknolojileri altyapılarını daha 
etkin ve efektif olarak kullanabilmeleri  için,  IT strateji ve yatırımlarının 
uygulanmasına ve belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Network, Storage, server, desktop, bilgi güvenliği gibi IT nin en kritik 
noktalarında müşterilerimiz için en uygun ve uyumlu teknolojiler 
önerilmektedir. Toplam sahip olma maliyeti (TCO ) ve Yatırım geri 
dönüşü (ROI) analiz çalışmalarını da içeren bu hizmet, sadece kısa 
değil, orta vadeli hedeer de gözetilerek hazırlanan rapor ve 
şablonalardan oluşmaktadır.  

Çok geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır, network-bilgi güvenliği 
altyapılarından, ihtiyaca en uygun cevap ve servis verebilecek 
DataCenter in seçimine kadar hem altyapılar hem de bu altyapılar 
üzerinde çalışacak olan uygulama ve servislerin değerlendirilmesi, 
mümkünse atölye ortamında test edilmesi, uyumluluk durumunun 
tespit edilmesi gibi uzun soluklu ve detaylı adımlardan oluşmaktadır.
Bu çalışmalar sonusunda Global standartlarda;

- IT bütçesi hazırlığı ve yönetimi hizmeti
- İş Süreçleri ve İşleyiş Prosedürleri hazırlanması.
- Müşterinin global ve yerel ekipleriyle işbirliği içerisinde hareket ederek 
çalışma planları ve uygulama.
- Test ve degerlendirme çalışmaları
- Metod ve modeliyle şirket verimlilik ve karlılığına katkı sağlayacak IT 
projeleri üretmektir.

www.cnrsistem.com
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TEKNİK SERVİS
ÇÖZÜMLERİ

İşletmeniz bünyesinde kullanmakta olduğunuz her marka;

- Masaüstü Bilgisayar
- Dizüstü Bilgisayar
- İş İstasyonları
- Projeksiyon Cihazları
- Yazıcılar
- Veri Depolama Üniteleri
- Çevre Birimleri
- Kesintisiz Güç Kaynakları
- Kablosuz Ağ Ürünleri
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sarf malzemeleri (OEM) 

tedariğini en güvenli şekilde sağlamaktayız. 

SATINALMA
ÇÖZÜMLERİ İşletmenizdeki verimi ve sürekliliği sağlayan, teknik ve teknolojik araçlarınızın, aynı siz çalışanlar gibi, 

zaman zaman yardıma ihityaçları vardır. Bu durumlarda uzman kadrosuyla CNR SİSTEM BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. sizlere en doğru ve ihtiyaca uygun yardımı sunacaktır.  Ankara’da garantili 
teknik servis hizmeti ile gerek işletmelerinizde gerekse kendi teknik servisimizde çözüm üretmekteyiz. 

Vermiş olduğumuz teknik hizmetler;

- Donanımsal Temizlik
- Arıza Tespiti
- İşletim Sistemi Kurulumu / Güncellemesi (Lisanslı)
- Virüs Temizliği
- Periyodik Bakım

olarak, bazılarıdır.



TONER DOLUMU
TONER SATIŞI

CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. dolum sektöründeki en iyi toner dolum ve satış 
merkezlerinden biridir. %100 yüksek performans sağlayan HP, CANON, SAMSUNG, BROTHER, 
XEROX, LEXMARK, Okİ, EPSON ve diğer markaların lazer tonerlerinin, fax tonerlerinin satışını 
yapmaktadır.

Standart yerlerde %50'ye kadar tasarruf sağlanabilirken CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. 
yüksek kalitedeki ürünleriyle sağlanan tasarruf oranı %80'i bulmaktadır. Bu da kağıt başına baskı 
maliyetlerini çok düşürmektedir. Çoklu toner dolumlarında ciddi indirimler sağlayan CNR SİSTEM 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. %100 garanti prensibiyle çalışmaktadır. 

Neden CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.

- Hızlı ve %100 Garantili Toner Dolumu
- Yerinde Servis
- Yüksek Kalite ve Performans Sağlayan Ürünlerin Kullanımı
- %80 Tasarruf
- Orjinal Ürünlerle Aynı Düzeyde Verim

YAZICILAR ve
SARF MALZEMELERİ

CNR SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. , her marka ve model yazıcıların satışı, kurulumu ve satış 
sonrası teknik servisini, eksiksiz olarak yerine getirmektedir. 

Satmış olduğumuz her yazıcının istenildiği takdirde yerinde kurulumu ve test işlemi yapılmaktadır. Her 
marka ve model yazıcı ve fotokopi makinalarının garantili olarak onarımını ve sarf malzemelerinin 
(toner,drum kit, transfer belt, fuser, v.b.) tedariğini sağlamaktayız. 



Cyberoam - Tek Kimlik Bazlı Güvenlik Çözümü

Cyberoam, dünyada UTM araçları arasında kimlik 
bazlı güvenliği ile tektir. Kuruluş güvenliğinde 
bireysel kullanıcı en zayıf halka olarak, harici 
tehditler; kullanıcıları spyware, taklitçi kişisel bilgi 
elde etme programları, kötü program ekme, 
virüsler ve bunu gibileri aracılığıyla kullanıcıları 
hedeemektedir. Bundan başka, iç tehditler, 
kuruluşların karşılaştırğı tehditlerin %50’den fazlasını 
tutmaktadır. Mevcut UTM’lerin hala IP adresi 
tabanlı güvenlik sunduğu bir zamanda, Cyberoam, 
kullanıcı kimliği bazlı güvenlik sunarak kuruluşları 
artan tehditlere karşı koruyan tek UTM çözümüdür.

Dünya çapında tek kimlik bazlı UTM aracı olarak, 
tek platformda komple güvenlik özell ikleri 
gurubunu- rewall, VPN, anti virüs, anti spam, sızma 
gözlemi ve koruması (IDP), içerik ltreleme, bant 
genişliği yönetimi ve çoklu l ink yönetimini, 
sunmaktadır.

5651KABUSUNUZ
OLMASIN

Cyberoam UTM cihazları, internet ortamında 
yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayın 
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 
hakkındaki 5651 sayılı kanun çerçevesinde suç 
kapsamına giren teşebbüslerin önlenmesi ve 
yapılanların kayıt altına alınması ile ilgili bütün 
ihtiyaçlarınızı karşılar.

  Kimlik Tabanlı Güvenlik Duvarı
  VPN
  Ağ Geçidi Anti-Virüs Koruması
  Ağ Geçidi Anti-Spam Koruması
  IDP (Saldırı Tespit ve Engelleme)
  İçerik Filtreleme
  Bant Genişliği Yönetimi
  Çoklu Bağlantı Yöneticisi
  Cihaz Üzerinde Raporlama

GÜVENLİK DUVARI
FIREWALL

NETWORK
ÇÖZÜMLERİ

www.cnrsistem.comwww.cnrsistem.com

Firmanızın, Fabrikanızın ve şubelerinizin network 
s i s temler in i  b i ze emanet  edin i z .  “Zaman 
kazandırıyoruz” sloganından yola çıkarak, rma 
bilgilerinizin korunması ve çalışanlarınız arasındaki 
bilgisayar iletişiminin güvenliğini biz sağlayalım.

Yapısal Kablolama Hizmetlerimiz;

Cat5, Cat5E, Cat6 ve Cat7 yapısal altyapı 
kablolama çözümlerini en efektif şakilde size 
sunuyoruz.
Local Area Network (LAN) Sistemleri Kurulumu
Wide Area Network (WAN) Sistemleri Kurulumu
Yapısal Kablolama
Anahtar Teslimi Projeler
Kablosuz Ağ  (WİFİ) Altyapı Kurulumları
Access Point Sistemleri Kurulumu
Zayıf Akım Sistemleri Kurulumu

Network Çözümleri başlığı altındaki hizmetlerimizdir.



VERİ KURTARMA
ÇÖZÜMLERİ
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LOGO Yazılım Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. 1984 yılında kişisel bilgisayarlar için 
mühendislik yazılımları geliştirmek üzere iş dünyasına atılan LOGO, bugün, hepsi bilişim 
teknolojilerine odaklı, yedi şirketten oluşan bir yüksek teknoloji grubu haline gelmiştir. LOGO 
kurulduğu günden bu yana sektöründe ürünlere, hizmetlere, iş süreçlerine getirdiği inovasyonlarla 
Türk Yazılım Sektörünün sürükleyici, yenilikçi lideri olmuştur. 2000 yılında halka açılan LOGO, 
Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketidir. LOGO'nun en yaygın ve tanınan ürün ve hizmetleri 
KOBİ’ler için özel olarak tasarlanmış verimlilik ve rekabetçilik çözümleridir. Bu çözümler arasında, 
çeşitli büyüklüklere göre özel tasarlanmış kurumsal kaynak yönetimi, tedarik ve talep zinciri 
otomasyonu, müşteri ilişkileri yönetimi, iş süreçleri tasarımı danışmanlığı gibi ürün ve hizmetler 
sayılabilir. LOGO ürünleri yurt içinde ve dışında birçok başarıya imza atmış, yurt içi ve dışında birçok 
ödüle layık görülmüştür. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkenin diline, iş pratiğine ve 
yasal mevzuatına uyarlanan ürünlerimiz ile ilgili hizmetler o ülkelerdeki kendi şirketlerimiz, ya da tam 
yetkili distribütörlerimiz tarafından verilmektedir. LOGO, 170.000 rmada 1.200.000' un üzerindeki 
kullanıcısı ile iş uygulamaları alanında başta Türkiye olmak üzere dünya çapında söz sahibidir. 

Yıllardır arşivlediğiniz dosyalarınız, sizin için önem taşıyan sevdiklerinizin resimleri, işinizle ilgili önemli 
verileri sakladığınız usb ash disk, harici usb disk, harddisk,hafıza kartı ve veri depolanan tüm 
medyalardan uygun yatlar ile verilerinizi kurtarmaktayız. Kurtarma işlemleri yazılımsal ve 
donanımsal olarak 2 gruba ayırabiliriz. Yazılımsal sorunlar lisanslı yazılımlar ile verilerinize zarar 
vermeden imaj alınarak yapılmaktadır. Bu işlem için analiz ücreti alınmamaktadır. Formatlanmış, 
virüs tarafından silinen, işletim sistemi açılmaması ve istemeden sildiğiniz verilerinizi yazılımsal olarak 
kurtarmaktayız. Donanımsal sorunlarda disk os ortamında kontrolleri yapılarak Laboratuvar 
hizmet birimimize gönderilmektedir. Burada medyalarınız özel odalarda açılır. Konusunda uzman 
kişiler tarafından sökülen medyalar özel cihazlara bağlanarak verilerinizi zarar gelmeden 
bozulmadan önceki haline getirmekteyiz. Cihaz üzerinde yapılan her işlem önemli olduğu için 
bilinçsiz işlemler yapılmaması gerekmektedir.

YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ



SERVER
ÇÖZÜMLERİ

 Verdiğimiz ilgili hizmetlerden bazıları:

Satış öncesi analiz işlemleri
Ku l lan ı lacak uygulamalara göre kapas i te 
planlaması (CPU, RAM, Disk, uygun RAID yapısının 
seçilmesi)
Mevcut sunucularla entegrasyon çalışmaları
Server konsolidasyonları 
Kuruluş, bakım ve destek hizmetleri

Sizin için hangi depolama çözümünün doğru olduğunu anlamak her zaman kolay olmayabilir. 
Doğru seçim için mevcut ihtiyaçlarınıza ve uzun vadeli hedeerinize odaklanmanız gerekir. 
Seçim için aşağıdaki kriterlerin belirlenmesi de yardımcı olacaktır:

Kapasite: Saklanacak ve paylaşılacak verinin miktarı ve tipi
Performans: I/O
Ölçeklenebilirlik: Uzun vadede veri miktarındaki artış
Erişilebilirlik: Uygulama verilerinin ne kadar kritik olduğu
Veri Koruma: Yedekleme ve geri dönme ihtiyaçları
Mevcut BT Personeliniz ve Kaynaklarınız
Bütçeniz

Sizin için en uygun depolama çözümünün belirlenmesinden, kuruluş ve destek ve bakım 
hizmetlerine kadar her türlü aşamada uzman kadromuzdan yararlanabilirsiniz.

Bugün ve gelecekteki iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak, 
başlangıç seviyesinden en yüksek seviyede kapasite 
ve performans sağlayan sunucu modelleri ile satış 
öncesi  ve sonras ı  katma değer l i  h izmetler 
sunmaktadır. Yönetimi kolay ve aynı zamanda 
esnek, ölçeklenebilir ve ekonomik sunucu modelleri 
için HP, IBM, Dell gibi lider üreticilerle alternatier 
sunuyoruz.

Günümüzde veri, en önemli ve vazgeçilmez BT kaynaklarından biridir. 
Yapılan yatırımların büyük bir kısmı veri saklama, kullanma ve yönetme 
amacıyla yapılmaktadır. Metin verilerinin yanında, ses ve görüntü gibi 
daha fazla saklama kapasitesi gerektiren verilerin de yaygınlaşması 
nedeni ile, disk kapasiteleri GB (gigabyte) seviyelerinden TB (terabyte) 
seviyelerine çıkmıştır. Artan ihtiyaçlara paralel olarak veri saklama 
teknolojileri de gelişmiş, DAS (direct attached storage), NAS (network 
attached storage) ve SAN (storage are network) sistemleri yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.



GÜVENLİK
ÇÖZÜMLERİ

HABERLEŞME
SİSTEMLERİ
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İş yeriniz, eviniz ne kadar güvende? İnternet ortamından 7/24 izleyebileceğiniz, bütçenize en uygun 
sistemleri sunmaktayız. Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için renkli olan güvenlik kamerası sistemleri 
işletmenizi kendi gözlerinizle kontrol ediyor gibi güvenlik sistemi sağlamaktadır.Şirket ve kurumlardaki 
konuma ve ürünlere göre kamera ve kamera aksesuarı seçimi yapılarak kuruluma karar 
verilebil ir.Kamera sistemleri lensleri görüntü mesafesi ve net görünümler almak için 
kullanılır.Kamerada görüntü seçmek ve bu görüntüyü monitöre aktarmak için switcher veya 
multiplexer kullanılmaktadır.Multiplexe sistemler cok sayıda kamera görüntüsünün ekrana manuel 
veyahut otomatik olarak iletilmesinde kullanılmaktadır.Güvenlik kamera sistemleri görülmek istenen 
yerin video sinyaline dönüştürülerek monitore aktarma işini sağlamaktadır. 

Bu Kapsamda Sağladığımız Hizmetlerimiz;

CCTV kamera sistemleri
IP Kamera Sistemleri
Analog HD Kamera sistemleri
HD Kamera Sistemleri
Hırsız alarm sistemleri
Yangın Alarm Sistemleri
Turnikeler , 

Telefon santral sistemleri tüm işletmeler için büyük önem  taşımaktadır. İletişim ağınızda oluşabilecek 
aksaklıklar ve  sorunlar hem zaman hem de iş gücü kaybına sebebiyet  vermektedir.İletişim sistemleri 
ve telefon santralleri konusunda yüksek  teknolojiye sahip telefon santral sistemleri işletmeler ve 
kurumlar için farklı yapıda ergonomik  çözümler üretmektedir. Günümüzde iletişim ve 
telekomünikasyon alanında büyük  yenilikler vardır. Bunlardan hiç şüphesiz VoIP en  
önemlilerindendir. Bugün VoIP sayesinde şubeler arası  ya da anlaşmalı olduğunuz şirketlerle ücretsiz 
telefon  görüşmesi yapılabilmektedir. Telefon santrali, sayısal ve hybrid yapıda olup küçük işletmeler 
için yüzlerce özelliği bünyesinde bulundurmaktadır. IP telefon santralleri ile ip telefon ile uzak os, 
dect entegrasyonu , ISDN , PRI , BRI , VoIP , PBX , PABX , IP PBX gibi iletişim teknolojilerini bünyesinde 
barındırmaktadır.Dect ( Telsiz ) telefon entegrasyonu ile iletişiminizi özgürce sağlayabilirsiniz. Büyük ve 
geniş alanlara sahip işletmelerde sürekli iletişim kurulması gereken kişilere, kolayca ulaşılabilmesine 
olanak sağlamaktadır.Telefon santraline bağlanacak olan FCT cihazları ile şirket içi GSM 
görüşmelerinizi daha ekonomik olarak yapmanıza olanak tanımaktadır. FCT cihazı şirket santralinize 
bir dış hat gibi bağlanır ve bu hattan yapılacak olan aramaların FCT cihazın içinde bulunan GSM SIM 
kart ile GSM GSM görüşmesi şeklinde yapılmasını sağlar. 

Telefon ses kayıt sistemleri müşterileriniz ile yaşanan sorunları çözme 
noktasında en büyük yardımcınız olacaktır. Örneğin işletme 
personeliniz ile müşteri arasında gelişen bir telefon tartışması sonucu 
müşteri şikayeti ile karşılaştınız da telefon ses kayıt sistemleri personel 
kaynak l ı  ha ta la r ı  çözme nok tas ında büyük  ko lay l ı k la r 
sağlamaktadır.Fax server ile gelen fax giden faxlara kolayca 
ulaşabilme imkanı sağlanır. Activefax bir veya çok kullanıcının 
bilgisayarından fax göndermesine imkan tanır. Fax server ile ay gün yıl 
olarak arşiv tutabilir.



TASARIM
ÇÖZÜMLERİ
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Tasarım konusunu bir bütün olarak ele almak hayal edilen kurumsal rma yapısına geçişi 
kolaylaştıran en önemli adımdır. Firmamız web tasarım ve kurumsal kimlik çalışmalarının 
hepsini aynı mutfakta hazırlayıp servise sunmayı amaç edinmiştir. Firmanızın yaptığı işi en iyi 
anlatan faaliyetten sonra piyasa üzerindeki görünüşü ve duruşudur. Konusunda 10 senedir 
uzmanlaşmış tasarım ekibimiz rmanızın dijital ortamdaki duruşunu görsel ve yazılı 
araçlarada taşıyacaktır. Kurumsal renk ve tasarımlarınız şirketin logosu sosyal ortamdaki 
sayfaları faturası kartviziti antetli kağıtlarından servis formlarına ve web sayfanıza kadar aynı 
kalite ve şekilde olacaktır. Bu konuyla ilgili bütün çalışmalar ve baskı işlemlerinin hepsini 
bünyemizde gerçekleştirmekte ve garanti sunmaktayız. İsterseniz iş yerinizde isterseniz 
tasarım osimizde yuürüteceğimiz çalışmalarımıza sizide ekip arkadaşı ve kir verme 
açısından tasarımcı olarak eklemeyi amaç ediniyoruz. 

Firma tasarımlarınız için lokasyon faktörünü ve rma tarihçenizi  kapsayan bir ön araştırma ile 
oluşturacağımız rma kimliğinizi tüm marka araçlarınıza yansıtmak ve yürürlülüğünün 
devamını sağlayan rma prensibimiz temel düşüncemiz olacaktır.

Tasarım çözümlerimiz;

- Kurumsal Kimlik Çalışması
Logo Oluşturmak
Firma Yetkililerinin Kartvizitleri
Antetli Kağıtlar
Fatura
İrsaliye
Tahsilat makbuzu
Servis Formları
Kaşe (isimlikler ve kapı isimlikleri)
Tabela

- Web Tasarım
- Sosyal Medya 
- Grak Tasarım

- Katalog Tasarımı
- Ürün Fotoğrafı Çekimi
- Dekupe İşlemleri
- 3D Teknik Çizim

arasında yer almaktadır.
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