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HAKKIMIZDA
ERPASOFTWARE olarak partnerlerimize yıllardır gerek yazılımsal gerekse
tasarımsal çözümler sunmakta, bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm
basım problemlerine cevap vermekteyiz.
Partnerlerimize sunduğumuz yazılım çözümleri dinamik ve statik Websitesi
İnşası, iOS ve Android temelli Mobil Uygulama Tasarımı ve Kapalı Sistem Yazılım
Çözümleri olarak gruplandırılmaktadır.
Tasarımsal olarak sunduğumuz hizmetlerimiz bir işletmenin
start-up evresinden kurumsal bir işletmeye dönüşmesi sürecinde gerekli
olantümhususlarıiçermektedir.BuhizmetlerimizLogoTasarımı,KartvizitTasarımı,
Afiş ve Broşür/El İlanı Tasarımı, Antetli Kağıt Tasarımı, Tanıtım Videosu
Çekimi, Mail İmza Tasarımı ve Digital Katalog Tasarımını içermektedir.
Ayrıca tüm bu tasarımların en hızlı, ekonomik ve kaliteli basım
çözümlerini de partnerlerimize sunuyoruz.
Sunduğumuztümhizmetlerimizdeşeffaflık,profesyonellik,birlikteçalışabilme
disiplini ve verdiğimiz taahhütleri tamamıyla yerine getirmeyi temel
değerlerimiz olarak tanımlıyoruz.
Birlikte çalışabilmek umuduyla...
Erpasoftware Yazılım Grubu
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Uygulama

Web Dizayn
Kurumsal olarak internet dünyasında yer almanın temel ögesi websiteleridir.
Gerek
firmanızı,
gerekse
de
organizasyonel
faaliyetlerinizi
tanıttığımız;
mobil
uyumlu ve tamamen size özel tasarlanan websiteleri ile hem kurumsallığınızı
artırın
hem
de
müşterileriniz
ile
daha
sağlıklı
bir
iletişime
sahip
olun.
Ayrıca organizasyon yapınıza uygun olacak şekilde size özel geliştirilen yazılımsal
çözümler
ile
birlikte
müşterilerinizi
direkt
organizasyon
yapısı
içine
alabilir,
işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

IOS
Uygulama
€ 4.000,00

Android
Uygulama
€ 4.000,00

Dinamik
Website
€ 2.000,00

Statik
Website
€ 1.000,00
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Günümüz dünyasının gelişen teknoloji seviyesinin en son örneği mobil
uygulamalardır. Mobil uygulamalar hem kullanıcı dostu, hem de en büyük reklam ve
tanıtım ögesidir. Ayrıca belirli saydıda kullanıcıya ulaşan uygulamalar reklam gelirleri
ile birlikte ciddi bir gelire de kapı açabilir. Sizin firmanızı ve organizasyon yapınızı en
verimli şekilde ortaya koyan, tamamen size özel bir şekilde tasarlanan yapı ile birlikte
kendi firmanıza ait bir uygulamaya sahip olabilirsiniz. Uygulamanız hem Android hem
iOS tabanlı kodlanacağından müşterilerinize bildirimler göndererek onları sürekli
işletmeniz ile temas halinde tutabilir, organizasyon yapınızı daha sade bir şekilde tüm
dünyaya açabilir ve hatta işletmeniz için ek bir gelir kaynağı dahi oluşturabilirsiniz.
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Shuttle Management System
Shuttle Management System (SMS), müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunan
firmalar için geliştirilmiş bir yönetim panelidir. Bu sistem ile işletmeler anlaşmalı
oldukları tur tedarikçilerinden gelen turları otomatik olarak kabul ediyor, tüm
turların listelerini excel formatına otomatik olarak dönüştürebiliyor, aldıkları bu
turları sisteme tanımladıkları şöförlerine görev olarak tanımlıyor, driver-no-show
durumunu sıfıra indirebilmek ve şöförlerin faaliyetlerini takip ve resmi kurumlara raporlayabilmek için şöförlerin tüm faaliyetlerini takip edebiliyor, tüm bu turlara ve araçların masraflarına ilişkin ön muhasebe programı ile birlikte gelir gider dengesini ve
muhasebeye ilişkin analizlerini yapabiliyor ve otomatik faturalandırma prongramını
kullanabiliyor. Böylece SMS ile işletme tüm faaliyetlerini hem yazılımsal bir yapı ile bilgisayar ortamına taşımakta, hem de faaliyetlerini otomasyon ile yürütmekte hem de işletme verimliliğini artırmaktadır.

Logo Dizayn
Günümüzde kısa sürede hızlı ve saygın bir şekilde müşteriye ulaşmak
şirketler için ilk amaçtır. Her zaman bir adım öne çıkmak ve süreklilik elde etmek adına akılda kalıcı bir görsellik büyük öneme sahiptir bunun için mutlaka
akılda kalıcı, insanların her zaman hatırlayabilecekleri logo tasarımları şirket
bünyesinde hayat bulmalıdır. Bu açıdan tüm etkenleri ele alarak siz değerli
müşterilerimize profesyonel bir anlayış içerisinde logo tasarım desteği
sunmaktan gurur duyarız. Şirketinizin yapısını ve bulunduğu sektörü incelemek
suretiyle belirli program dahilinde, kaliteli logo tasarımını gerçekleştirmekteyiz.

Logo
Dizayn
€ 250,00

Shuttle Management
System (SMS)

Very Useful Software program to conduct all operations for a shuttle company. Monthly payment.

Listed
Price

Basic Package

Website Bank Payment Application for Website
SMS with just blog

€ 200,00

Upgraded Package

Website Bank Payment Application for Website
SMS with Getting tours from all companies, driver
assignment module, accounting, invoice features,
manuel tour adding module. Until 500 tours

€ 500,00

Website Bank Payment Application for Website
SMS with Getting tours from all companies, driver
assignment module, accounting, invoice features,
manuel tour adding module. Until 1000 tours

€ 1.000,00

Premium Package
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Kartvizit Dizayn

Digital Katalog Dizayn
Kartvizit
Dizayn
€ 200,00

Emre ESKİCİOĞLU

Digital çağın gereklerine
uyum sağlayarak sizler için hazırladığımız
digital ürün kataloğu ile müşterilerinize çok daha hızlı bir şekilde
ulaşabilir, digital ortamlarda ürünlerinizi sergileyerek her alanda reklam
yapma fırsatını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hazırladığımız digital kataloğunuzu
kendi web sitenizde yayınlarak web sitenizi cok daha efektif
kullandığınız gibi ürünlerinizi güzel bir tasarım ile sunma imkanı bulursunuz.

Katalog
Dizayn
€ 600,00

+49 176 31133056
info@erpasoftware.com

Schloss Straße 18 13507
BERLIN

www.erpasoftware.com

Firmanızı temsil eden kişiler için hazırladığımız firma bilgileri,
unvan ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kartvizitinizi kullanarak müşterinizle
birebir iletişime geçme fırsatını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir sanat dalında ya da
meslek alanında uzman bir kişi olarak çevrenize kişisel web sitesi adresiniz ve
iletişim bilgilerinizin yer aldığı kartvizitinizi dağıtarak profesyonel imajınızı
güçlendirir, markalaşma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.
Dahası size ya da kurumunuza özel bir logoyu da içeren kartvizit tasarımları
markanızı ya da kurum kültürünüzü yansıtması ve hafızalarda iz bırakması
işleviyle önemli bir iletişim ve reklam aracınız haline gelecektir. Sizler
için firmanızı en iyi şekilde yansıtacak ve iyi bir izlenim oluşturacak
kartvizitler tasarlamaktan mutluluk duyarız.
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Tanıtıcı Video Düzenlemesi

İLETİŞİM

Firmanız için hazırlanan tanıtıcı videolar, her türlü sosyal platformda
firmanızı ve ürünlerinizin tanıtılmasını sağladığı gibi reklam videoları
şirketinizin kurumsallaşmasına da en büyük katkıyı sağlayacaktır. Firmanızın
değerleri ve müşterilerinizin talepleri doğrultusunda profesyonel olarak
hazırladığımız videolar ile başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.

ADRESSE : Schloß straße 18, Berlin, Almanya
TELEFON: +49 176 31133056
MAİL:
info@erpasoftware.com

Video
Hizmeti
€ 500,00
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Fiyat Listesi
Product Serial Number

Product Name

Description

Listed Price

Price for Upgraded Packge10%

Price for PremiumPackage20%

GT - 001

Logo Design

Creating a unique logo for the company or organization. Provides all formats. Includes vectorel design.

€ 250,00

€ 225,00

€ 200,00

GT - 002

Business Card Design & Printing

Creating a unique business card. Includes qr code design,
as well. Quantity:

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

€ 180,00
€ 270,00
€ 450,00

€ 160,00
€ 240,00
€ 400,00

€ 40,00
€ 40,00

€ 36,00
€ 36,00

€ 32,00
€ 32,00

€ 500,00

€ 450,00

€ 400,00

Dinamic Website

€ 1.000,00
€ 2.000,00

included
included

included
included

App Design

Creating a unique application according to company operations

€ 4.000,00

no discount

no discount

Shuttle Management System (SMS)

Very Useful Software program to conduct all operations
for a shuttle company. Monthly payment.

250
500
1000
GT - 003

Magnet Sticker Design & Printing

Creating a unique design and also a set of double magnets for vehicles. Size:

35 x 50
40 x 60
GT - 007

Handout Design & Printing

Creating a unique design of flyer. Includes waterproof
printing. Size & Quantity:
A4 100 - 250 - 500 - 1000
A5 100 - 250 - 500 - 1000
A6 100 - 250 - 500 - 1000
A7 100 - 250 - 500 - 1000

M - 001

Video Service

Creating a unique five minute long video to introduce
company and organization. With one language narrator.
Materials will be given by company.
additional language

S - 001

Website Design

Creating a unique website according to company operations
Static Website

S - 002

S - 003

Basic Package

Upgraded Package

Premium Package
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Website Bank Payment
SMS with just blog

Application

for

Website

Website Bank Payment Application for Website
SMS with Getting tours from all companies, driver assignment module, accounting, invoice features, manuel tour
adding module. Until 500 tours
Website Bank Payment Application for Website
SMS with Getting tours from all companies, driver assignment module, accounting, invoice features, manuel tour
adding module. Until 1000 tours

€ 200,00		
€ 500,00		

€ 1.000,00		
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