


 Inovatif yaklaşımı ile yalnızca Türkiye değil,farklı ülkelere de 
teknoloji ve çözüm ihracatı yapmak üzere  yola çıkan D1-Tech, dünya 
teknoloji trendlerini yakından takip edip teknolojik yeniliklere hızlı 
adaptasyonu ile her daim bir adım önde yer almayı hedeflemektedir. 

Şirketimiz Hakkında 



                                                           Misyonumuz ve Vizyonumuz 
 
 Yurt içi ve yurtdışı pazarda Bilgi Teknolojileri alanında fark yaratan ve katma değerli çözümler sunan 
öncü ve güvenilir iş ortağı olmak. 

Değerlerimiz 

Dürüstlük ve Şeffaflık 
 Proje buyunca hangi adımlarda oluğumuzu şeffaf ve dürüst şekilde belirtiyoruz  

 

Müşteri Memnuniyeti 
 Projelerimizi zamanında ve planlandığı şekilde teslim ediyoruz. 

Çeviklik 
 IT yazılım süreçlerinde Agile metodolojilerini aktif olarak uyguluyoruz. 

Yenilikçi  
 Dünyadaki yeni teknoloji trendlerini takip ediyor ve çözüm olarak 

müşterilerimiz ile birlikte ilerliyoruz 



Hizmet ve Çözümlerimiz 

Çözümler 

• Agile Yaklaşımlar ve Çözümler 

• Proje Yönetimi 

• Yazılım Geliştirme ve Sistem Entegrasyon 

• DevOps Dönüşümleri  

• Mobil Uygulama Geliştirme 

• Test ve Test Otomasyon Çözümleri 

• Ücretlendirme ve CRM Sistemleri Çözümleri 

• Operasyonel Destek  

• Dataware House Çözümleri 

•  İş ve Sistem Analizi 

• UI/UX Çözümleri 

• Salesforce  Çözümleri ve Danışmanlığı 

 

 

Hizmetler 

• KPI Bazlı Yönetilen Hizmetler 
(Managed Services) 

• Proje Bazlı Anahtar Teslim Hizmetler 

•  Danışmanlık Hizmetleri  

• Dış Kaynak Hizmetleri (Outsourcing 
Services) 



Uygulama Geliştirme 

 Agile, Waterfall metodolojisiyle Java, 
.Net, PL/SQL, SQL, C# vb. mobil 
yazılım için ise IOS, Android, Windows 
Phone platformlarında  yazılım 
ihtiyaçlarınıza uçtan uca çözümlenir ve  
yazılım ekiplerinize dışarıdan yazılım 
desteği verilir. 
 

 Sistem entegrasyonu ile kullanmakta 
olduğunuz yazılım ürünlerine yapılacak 
eklemeler, verimliliğinizi etkilemeyecek 
şekilde entegre edilir. 
 

 Birbirinden bağımsız çalışan   sistemler 
kendi içinde, tam uyum halinde faaliyet 
gösterir 

Test ve Test Otomasyon 
 

 Geliştirilen yazılımı, müşterinin 
kurumsal gereksinimlerine uygun 
olup olmadığını detaylı bir şekilde 
inceler. 

 Test senaryoları oluşturularak 
beklenen sonuçlarla yapılan 
analizin uyumlu hale gelmesi için 
geliştirme süreci sonuna kadar 
takip edilir.  

 HP Quality Center, bugzilla, IBM 
rational suite Clearquest gibi test 
servis araçlarını kullanarak ölçer 
ve test senaryoları yazarak 
gereksinimlere uçtan uca cevap 
verir. 

 Selenium,UFT,Appium v.b test 
otomasyon araçları kullanılarak 
belirlenen test senaryolarının 
otomatik olarak koşulması sağlanır 
ve raporlanır. 

Çözümler 

Operasyonel Destek 

- Mevcut olan BT 
altyapılarına (uygulamalar, 
veri tabanı, güvenlik 
yazılımları, felaket 
merkezi, veri ambarı vb.) 
eksiksiz bir şekilde ve en 
iyi kalitede ITIL 
metodolojisini kullanarak; 
kurumunuz tarafından 
belirlenmiş servis ve 
sistem, erişilebilirlik, 
kesinti gibi SLA’ler 
kapsamında yönetilmek 
üzere komple destek 
sunulmaktadır 

- RPA kullanarak süreçlerin 
otomasyonu 
sağlanmaktadır..  



Agile Yaklaşımları ve Proje Yönetimi 

 Agile metodolojileri (Scrum,Kanban v.b) bile  
hızlı ve esnek ekipler oluşturarak yazılım 
geliştirme,operasyon ve test  süreçlerinin 
hızlandırılması konusunda destek 
sağlanmaktadır. 

 Agile yaklaşımları ile ilgili eğitimler verilmesi 
ve ekiplerin süreçlere uygun şekilde 
çalışmasının takibi  

 Yazılım projelerinde kısıtlı zaman, maliyet ve 
teknik durumları dikkate alarak, projenin en 
etkin biçimde gerçekleşmesi için insan, araç-
gereç, materyal gibi kaynakların 
planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi 
için Agile veya Waterfall proje yönetim 
metodolojilerini kullanarak kendi proje 
yönetim ofisi ekiplerinize dışarıdan destek 
sağlıyoruz. 

 

Çözümler 

İş ve Sistem Analizi 

 İş analistleri, müşteri ile yazılım 
mühendisleri arasında köprü oluşturur. 
Analistler, müşterilerin süreçlerini belli 
metotlar aracılığıyla ayrıntılı şekilde 
inceleyip yazılım ekibiyle koordine bir 
şekilde kurumların fonksiyonel 
ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlarlar. 
 

 İş analistlerimiz hızlı ve çözüm odaklı 
yaklaşımlarla iletişimi sürekli canlı 
tutarak sürecin hatasız bir şekilde 
yürümesine olanak tanırlar. Sürecin 
dökümantasyonu, takibi gibi tüm 
projeyi etkileyecek kritik unsurları 
hassasiyetle yürütürler. 



Ücretlendirme  Sistemleri Çözümleri 

 Globalde GSM firmaları tarafından  
kullanılan BSCS IX ,Orga Gold,Orga 
Classic ve online charging  
ücretlendirme sistemlerinin 
analizi,yazılım geliştirmeleri ve test 
süreçelerinde destek verilmektedir. 

 

UI/UX Çözümleri 
 

   İç ve dış müşterilerin kullandığı  
uygulamaların kullanıcı deneyimini 
en yüksek seviyeye çıkartması için 
tasarımsal çalışmalar yapılmaktadır. 

Çözümler 



KPI Bazlı Yönetilen Hizmetler 
(Managed Services) 

Proje Bazlı Anahtar 
Teslim Hizmetler 

Danışmanlık Hizmetleri Dış Kaynak Hizmetleri 
(Outsourcing Services) 

 Kurumların ihtiyaçları 

doğrultusunda uçtan 

uca anahtar teslim 

olarak projelerini 

gerçekleştirir.  

 D1-Tech sunduğu 

çözüm ve hizmetlerin 

yanı sıra kazandığı 

bilgi birikim ve 

tecrübeyi uçtan uca 

proje yönetimi ve 

danışmanlık hizmeti 

kapsamında 

sunmaktadır. 
 

 Firmaların kazanımını 

sağlayacak uzmanlık 

kazandığı alanlarda, Dış 

Kaynak kullanımı hizmeti 

sunmaktadır. 

 

Hizmetler 

 Bilgi teknolojileri 

ihtiyaçlarınıza uçtan uca 

veya analiz, yazılım, test, 

operasyon gibi rol 

gruplarından oluşan SLA 

bazlı paketlenmiş 

çözümler ile 

bulunduğunuz lokasyonda 

ya da uzaktan (kendi 

ofisimizden) hizmet 

veririz. 



Referanslarımız 



 
 

 Teşekkürler 


