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HİZMETLERİMİZ

Sizin için ne yapabiliriz beraber bakalım.

Her biri alanlarında uzman ekip arkadaşlarımızla,
hizmetlerimizi sunmaya hazırız.

Web Tasarım ve Yazılım

Kurumsal Baskı Çözümleri

Sosyal Medya Yönetimi

İster kurumsal, ister özel web sitesi
projeniz olsun, alanında uzman web
tasarımı ekibimiz ile sizleri bekliyoruz.

Ucuza en iyi hizmet ve en iyi baskı garantisi
ile baskılı ürünler ve promosyon ürünleri ile
yanınızdayız.

Sosyal medya sayfa tasarımı, sosyal medya
reklam yönetimi, takipçi sayısı arttırma vb. birçok
konuda müşterilerimize destek sağlamaktayız.

# BİZ KİMİZ
Biz biliriz ki; web sitesi tasarımı her müşterimizin online itibarıdır, tüm dünyaya kendini sunduğu vitrinidir, web hizmet ajansları da onların
mimarıdır, danışmanıdır, online mecralardaki rehberidir. MacroTurk, kurulduğu günden beri sadece mutlu müşteri - mutlu web tasarım
şirketi denkleminin sağlanması, memnuniyetin sürdürülebilir olması ekseninde çalışmalar yapmaktadır.
İsmimizden aldığımız ilham ve prensip yerli ve özgün çalışmalar üretmek oldu.. MacroTurk olarak 21 yıllık tecrübemizi sizlerle paylaşmanın
vermiş olduğu haklı gururu yaşamaktayız.
Kendi alanımızda her zaman için ilkeli, dürüst, zaman odaklı ve kalite odaklı çalışmayı prensip edinerek Türkiye’nin birçok noktasına
kesintisiz ve zamanında hizmet vermekteyiz. Geliştirdiğimiz yerli çözümler ile yerel yönetimler başta olmak üzere e-ticaret, kurumsal
web çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları, web tabanlı otomasyonlar, dijital ticari strateji oluşturma, baskı çözümleri olmak üzere
faaliyetlerimiz devam etmektedir.
MacroTurk markası denilince akla ilk gelen birkaç kelime şunlardır.. zamanında-doğru-ilkeli çalışmadır..
Zamanında denildiğinde anlaşılması gereken sonuç bugüne kadar başladığımız tüm projeleri taahhüt ettiğimiz zamanda teslim
edişimiz..
Doğru denildiğinde anlaşılması gereken sonuç, bugüne kadar başladığımız tüm projeleri doğru konumlandırma kazan-kazan modelini
benimsememiz..
İlkeli denildiğinde anlaşılması gereken sonuç, bugüne kadar başladığımız tüm projeleri ilkelerimizden ödün vermeden tamamlamış
olmamızdır.
2000 yılından bugüne ara vermeden, yorulmadan ve kendi çözümlerimizi üreterek devam ediyoruz…

# MACRO-BEL
Macro-Bel Ürününde yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yönelik kolay yönetilebilir web çözümleri geliştirdik. Kurumsal bazda bir çok belediyenin
istekleri doğrultusun ek özelliklerle zenginleştirilen bu paketimizde iletişim formlarından döküman arşivi oluşturmaya, Meclis kararlarını
indexleyip görüntüleyebilmeye kadar bir çok kurumsal çözüm bulunmaktadır.
Macro-Bel, yapısı gereği kolay yönetilebilir bir web paketidir. Bir çok müşterimizle yüzyüze görüşürken anlattığımız gibi sistemin yönetim
panelinin kullanımı bir e-posta gönderip almak kadar kolay bir yapıya sahiptir. Bu sistem hazırlanırken yapının tamamının Türkçe olmasına
özen gösterildi. Bu özelliği sayesinde Yönetim paneli kullanılırken anlaşılmayan tek bir modülü bile kalmamıştır.
Galeri Oluşturabilme,

İş yeri ruhsat başvuru ve görüntüleme sistemi

E-Posta Aboneliği

Meclis kararı indexleme ve arşivleyebilme,

Şikayet takip otomasyonu (SMS Destekli)

Anket Oluşturabilme ve Sosyal Medyaya

Döküman depolayabilme,

Etkinlik Takvimi Oluşturabilme

taşıyabilme

Bilgi edinme sistemi (TC Kimlik Numarası

İhale Başvuru ve Görüntüleme Sistemi

Başkan Özel İletişim ve Paylaşım Alanı

algoritmasına Sahip)

Mahalle Muhtarları Entegrasyonu

Tüm Ürünlerde Mobil Uyumluluk (Responsive

Video Galeri oluşturabilme,

Kardeş şehir, Vefat edeneler, Şehitler gibi güncel

Tasarımlar)

Sosyal Medya Entegrasyonu,

hareket girişleri sağlayan modüller,

Yalıhüyük Belediyesi

Refahiye Belediyesi

Çayırlı Belediyesi

Orhangazi Belediyesi

Çankırı Belediyesi

Kestel Belediyesi

Bayburt Belediyesi

Yalova Altınova Belediyesi

Söke Belediyesi

Kemaliye Belediyesi

Ayaş Belediyesi

Yalova Tavşanlı Belediyesi

Sorgun Belediyesi

Haymana Belediyesi

Çankırı Belediyesi

Yalova Taşköprü Belediyesi

Seydişehir Belediyesi

Erzincan Belediyesi

Kemah Belediyesi

Yalova Termal Belediyesi

Sarıkaya Belediyesi

Demirözü Belediyesi

Yozgat Doğankent Belediyesi

diğer referanslar için iletişime geçiniz.

# WEB TASARIM
MacroTurk web tasarım ajansı, benzersiz, seçkin, amaca uygun, güncel web tasarım trendlerine uygun işler yapmaktadır. Bu prensip,
Macro web tasarım kültürünün temelidir.
Grafik tasarım ile animasyonlu görsellerin ahenkli uyumunu sağlayan, içerik ile de verilmek istenen mesajın ve bilgilerin estetik ve teknik
mükemmelliğini sağlayan işler çıkarmaktadır.
Web Tasarım Süreçleri;
MacroTurk web tasarım ajansı, kurumsal web sitesi veya e-ticaret projeleri siparişlerinde aşağıdaki tasarım süreçlerini adım adım uygular.
Öncelikle firmaları çok iyi analiz eder, beklentilerini, ulaşmak istedikleri hedefi algılayıp harekete geçer.
Alınan izlenimleri ve düşünceleri müşterisi ile paylaşır. Tüm kreatif yaratıcılık yeteneklerini ve birikimlerini web tasarım hizmet süreci boyunca
planlanan projelere aktarır.
Genel Konsept Tasarımı ve Alt Sayfa Duruşlarının Belirlenmesi, Kod Geliştirme, Kod Yapısı ile Tasarımın Uyumlulaştırılması, Veri Girişi, Testler,
Yayına Geçiş, Eksiklik veya Hatalara Karşı Sorumluluk aşamaları geçilir.
Tüm bu aşamaların düzgün bir şekilde yürüyebilmesi için MacroTurk web tasarım ajansı ve müşterinin birlikte çalışmaları esas alınmaktadır.

gonento.org.tr

marinwiewhotel.com.tr

yalovatatilpark.com.tr

hanzadeinsaat.com

yazokur.com

724bursa.com

modizza.com.tr

isgturkder.com

hosseven.com.tr

yalovaserit.com

demistas.com

milawood.com

yalovasurucukursu.com.tr

acarceltik.com

seydisehirim.com

biretkinlik.com

turnagolinsaat.com

beyazklinik.com.tr

alfakampus.com

diğer referanslar için iletişime geçiniz.

nurmuhendislik.net

osmanlimakina.com.tr

burgazmuhendsilik.com

# E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ
E-Ticaret projeleri Macroturk Yazılım için butik hizmetler kapsamında değerlendirilir. Hazır paketler ya da üstünkörü yazılımlara değil, yıllarca
geliştirilmesi için emek harcanmış kod altyapılarıyla işe ve müşteriye uyumlu modüller bütünü ile hayata geçirilmektedir.
Bir e-ticaret veya sanal market sitesinin sağlamlık ve işlevsellikten sonra en önemli tarafı web tasarımıdır. Zira estetik görselliği ve
profesyonelliği ile de güven vermek bir e-ticaret sitesinin temel taşıdır. E-Ticaret yazılımlarında firmamız bazı iş birliktelikleri de yapmaktadır.
Bu iş birliklerinin yapıldığı firmalar da yıllardır Macroturk Yazılım ile birlikte onlarca projeye imza atmışlardır.

E-Ticaret Nedir ?
E-ticaret; 1995 yılından sonra tüm dünyada internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin dijital ortamda online olarak yapılması
kavramıdır. E-Ticaret, herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı
veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemidir.
Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir
lokasyona ve noktaya satış yapmanın ötesine geçerek, süreçlerine e-ticaret’i de dahil etmeye başlamıştır.
E-ticaret özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için çok uygun bir ticaret şeklidir. E-ticaret, belirli bir satış noktasının dışına çıkarak
satışların artmasına ve daha hızlı ödemeleri slim alınmasına olanak sağlamaktadır. Fiziki mağaza sahibi olan işletmeler içine-ticaret
önemli bir satış kanalıdır.

zenginmobilyacenter.com

besinatolyesi.com

sutumkapida.com

gazozcuamca.com.tr

yalovasutlusu.com

clairon.com.tr

rekutas.com

latinybutik.com

ankaramobi.com

birevinmobilya.com

cananakay.com

yilmazergiyim.com
diğer referanslar için iletişime geçiniz.

# MOBİL UYGULAMALAR
Günlük yaşantımız içerisinde küçükten büyüğe hemen herkesin dışarıya çıkarken bile yanından hiç eksik etmediği akıllı telefonları bulunuyor.
Mobil uygulama gerek cep telefonlarına gerekse de tablet gibi işletim sistemlerine özel olarak kodlanmış olan yazılımlara deniyor. Genelde
bu tür uygulama sistemleri mobil site ile her ne kadar karıştırılmış olsa da araların da çok fazla benzerlik taşımadıklarının altını da çizmek
isteriz. Bu tür uygulamalar cihaza özel olarak tasarlanarak kodlanmaktadır.
Belediyelerimiz için özel olarak üretilen Macro-Bel Web Yönetim Sistemi ile entegre halde çalışan Macro-Mobil android ve ios işletim
sistemleri için iki farklı modda özel olarak geliştirilmiştir.
İçeriğinde yerel yönetimlere ait gereksinimleri karşılayan özellikler ve tüm belediye otomasyonları ile tam entegre çalışan modullere
sahiptir.
Ayrıca var olan web sitenizin, mobil uygulamasını veya özel olarak hazırlanmasını istediğiniz mobil uygulamanın hazırlanmasını sağlamaktayız.
Web sitenizi, tümüyle bir mobil uygulama haline getirebilir ve istediğiniz özelliklerle süslendirebilirsiniz.
Bunun yanı sıra gerçekleştirmek istediğiniz tüm mobil uygulama fikirlerinizi, kodlayabiliriz ve hayata geçirilmesini sağlayabiliriz. Tüm detaylar
ve sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

# Grafik Tasarım
ve Baskı Çözümleri
Kurumsal kimlik bir kurumun kendini ifade etme şekli ve kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Sınırları belirli olarak çizilmiş ve genellikle
değişmez unsurlardır. Kurumu anımsatacak olan tasarımın hangi kurallar ve nasıl kullanılması gerektiği, kurumsal kimlik tasarımının
vazgeçilmez öğesi olan kurumsal kimlik kitabında yer alır. Kurumsal kimlik tasarımında oluşturulacak olan “amblem” kurumsal kimlik
çalışmalarının temelini oluşturur. Kurumsal kimlik süreci sonunda oluşturulacak imajla firma tüketicilerin aklına kazınır. Bu anlamda
pazarlama faaliyetleri ve yatırımlarının başarılı olmasını sağlayan önemli faktörlerden birisi arasında yer almaktadır.

Kurumsal kimlik kitabı

E-posta ve Yazışma

Diplomat Zarf

Dosya Tasarımları

Amblem

Görselleri

Muhasebe dokümanları

Rapor Taslakları

Logo

Kurum içi kartlar (Araç Kartı,

(Fatura, İrsaliye, Makbuz vb)

Bloknot, Not Defteri, Ajanda

Antetli Kağıt

Geçici Görev Kartı vb)

CD / DVD / Bluray etiket ve

Promosyon Malzeme

Kartvizit

Mailing ve Faks Tasarımları

kapağı

Tasarımları

# LOGO TASARIMLARIMIZ

# DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

# SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
Sosyal Medya; en genel anlatımla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi
paylaşımının takip edildiği digital platformdur.
Sosyal medya, onu akıllıca kullananlar için markaları ve şirketleri güçlendiriyor. Sosyal medya varlığı, bir markanın Facebook, Twitter, LinkedIn
ve benzeri sosyal medya platformlarında aktif olmasını sağlıyor.
Marka Tanıtımı

Performansınızı Yükseltin

Marka tanıtımı, sosyal medya yönetiminde bizim esas işimizdir.
Bizimle çalışmak, markanızı sadece Facebook, Twitter, Google+
iyi tanınmış ağlarda değil tüm kanallar üzerindeki tanıtımı için en
etkili yol olacaktır.

Markanızın sosyal medyada bilinen ve güvenilen bir marka haline
gelmesi ile sektörünüzde alım ve satım performansınız artacaktır.
Sosyal medya yönetiminin amacı sizi doğru kitleye ulaştırmak ve
halkla ilişkiler kısmını organize etmektir.

Linkedin, Youtube, Instagram gibi başka kanallar da tanıtımınızı
yapma imkanı sağlayacağız.
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