


Naature Teknoloji
2002 yılında temelleri atılan ve 2013 yılında Anonim 
Şirket statüsünde kurumsallaşma yoluna giren 
Naature Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi, akıllı şehir 
uygulamaları, online tahsilat çözümleri ve sertifikalı 
uzaktan eğitim sistemleri alanında “ilk” şirket 
olmanın gururuyla, bugün güçlü altyapı sistemi ve 
uzman personeli ile ülkemizdeki en güvenilir teknoloji 
şirketlerinden biri konumuna gelmiştir.

Kurulduğu günden bu yana, müşterilerine internet 
tabanlı kurumsal teknoloji çözümleri sunmaya 
odaklanan Naature Teknoloji, altyapısını bu 
doğrultuda geliştirmekte ve teknik personelini bu 
yönde eğitmektedir. 

Naature Teknoloji, kurumsal firmaların ihtiyaçlarına 
uygun gerçek teknoloji çözümleri sunmaktadır ve bu 
doğrultuda ana faaliyet konuları; profesyonel web 
sitesi tasarımı, web tabanlı uygulama geliştirme, 
mobil uygulama geliştirme, e-ticaret hizmetleri, akıllı 
şehir uygulamaları, online kurumsal eğitim portalları, 
iş ve müşteri takip (crm) yazılımları, özel masaüstü 
yazılımlar, canlı destek sistemleri, toplu sms sistemleri, 
e-imza çözümleri ve online tahsilat sistemleridir.

Naature Teknoloji ayrıca, gelenekselleşen Altın Mercek 
Teknoloji Ödülleri’nin de yasal sahibi olarak bu büyük 
organizasyonun ev sahipliğini yapmaktadır.



Web Sitesi Tasarımı
Web ve mobil teknolojiler alanındaki tecrübe ve 
birikimlerimizi kullanarak, özgün tasarımlı, mobil 
cihazlarla uyumlu ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap 
verebilecek bireysel ve kurumsal web siteleri geliştiriyor, 
mevcut web sitelerinizi güncel teknolojilerle uyumlu 
olacak şekilde yeniliyoruz.

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme
Güncel internet teknolojilerine uyumlu olarak, 
ihtiyacınıza ve işinize özel web tabanlı yazılımlar 
geliştiriyor, personelden, zamandan ve birçok ekstra 
maliyetten tasarruf etmenizi sağlıyoruz.

Mobil Uygulama Geliştirme
Kurumsal uygulamalar, entegrasyonlu crm projeleri, 
oyunlar ve özel çözümler alanındaki deneyimimizi 
özgün tasarımlar ve native kodla birleştirip, iOS, Android 
ve Windows platformlarında hayata geçiriyoruz.



E-Ticaret Hizmetleri
İçerisinde birçok özelliği barındıran, kolay yönetilebilir, 
özel tasarımlı ve Naature Teknoloji adına tescilli 
e-ticaret yazılımımızla internet mağazanızı kuruyor, 
çalışanlarınıza e-ticaret eğitimleri veriyoruz.

Naature Hazır E-Ticaret Paketi, sms, e-posta ve canlı 
destek entegrasyonu, yüzlerce kullanışlı modülü, 
mobil ve masaüstü cihazlarla uyumu, tüm bankalara 
ait sanal pos desteği ve diğer birçok özelliği ile işinizi 
internete taşımanızın en kolay ve en ekonomik yolunu 
sizlere sunuyor.

E-ticaret yazılımımızla ilgili detaylı bilgi almak ve demo 
web sitemizi incelemek için www.ticaretpaket.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.



Akıllı Şehir Uygulamaları 
Kiosk sistemler, sunum ekranları, özel yazılımlar, mobil 
uygulamalar, güvenlik sistemleri, akıllı elektrik ve 
elektronik teknolojilerini kullanarak şehirlerimizi daha 
güvenli ve akıllı hale getiriyoruz.

Akıllı şehir uygulamalarımızla ilgili detaylı 
bilgi almak ve referanslarımızı incelemek için                                               
www.akillisehiruygulamalari.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.



Online Kurumsal Eğitim Portalları
Uzaktan (online) eğitim sektöründe ilk özel eğitim 
ve teknoloji firması olmanın avantajlarını kullanarak, 
kurumunuz için özel eğitim portalları hazırlıyor ve 
personellerinize online eğitim çözümleri sunuyoruz.

İş & Müşteri Takip Yazılımları
Kurum içi entegrasyonlar, online sistemler, crm ve stok 
uygulamaları, iş takip yazılımları, raporlama hizmetleri, 
Google Apps bağlantılı uygulamalar vb. özel projelerde 
çözüm ortağınız oluyoruz.

Özel Masaüstü Yazılımlar
Windows işletim sistemi ile tam uyumlu çalışan 
sektörel masaüstü yazılımlar hazırlıyor, aynı zamanda 
talebinize uygun size özel masaüstü yazılımlarla da 
işlerinizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz.



Canlı Destek Sistemleri
Naature Teknoloji adına tescilli özel canlı destek 
sistemimizin web sitenize ve uygulamalarınıza 
entegrasyonunu sağlıyor ve ziyaretçilerinize sorunsuz 
bir hizmet sunmanıza aracılık ediyoruz.

Canlı destek sistemimizle ilgili detaylı bilgi 
almak ve demo web sitemizi incelemek için                                                        
www.canlidesteksistemleri.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Toplu Sms & E-posta Gönderimi
Yerli servis sağlayıcı ve gsm operatörleriyle, web 
sitenizden, uygulamalarınızdan veya özel panelimizden 
çok uygun fiyatlarla başlıklı toplu sms ve toplu e-posta 
gönderimi yapmanızı sağlıyoruz.

Toplu sms çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için 
www.toplusmssatis.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Elektronik İmza Çözümleri
Günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı 
hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza ile ilgili 
tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor ve e-imza ile ilgili çeşitli 
kurumsal çözümler sunuyoruz.

E-imza çözümlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için 
www.e-imzasatisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



www.naature.net - bilgi@naature.net
0850 840 83 40


