


HAKKIMIZDA
Uluslararası teknik standartlara sahip Fonte Group iştiraki olan 
Fonte Yazılım ve Bilişim Teknolojileri şirketimiz ; günümüz 
teknolojilerini yakından takip ederek, müşterilerine en iyi hizmeti, 
en yeni teknolojiler ile sunmayı hedefliyor. Fonte Yazılım verdiği 
hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını 
en etkin şekilde kullanarak globalleşmeyi amaçlamıştır.

Fonte Yazılım; tasarım hizmetleri, digital pazarlama çözümleri, 
teknoloji danışmanlığı, kurumsal web sitesi tasarımı, web tabanlı 
uygulama geliştirme, mobil uygulama geliştirme, e-ticaret hizmetleri, 
iş ve müşteri takip (crm) yazılımları, özel masaüstü yazılımları gibi 
gereksinimlere cevap verebilen bir kuruluştur.

Neden Tercih 
Etmelisiniz ?

 Bizi 

İşimizde Uzmanız

Mesleki yeterliliğini sağlamış 
insan kaynağına, teknik bilgiye 
ve donanıma sahibiz.

Müşterilerimizin beklentileri 
ötesinde hizmet sunabilmek için 
yatırımlarımızı sürekli iyileştirerek, 
ihtiyaç bazlı tedarik zinciri 
çözümleri üretmekteyiz.

Yenilikçi ve Üretkeniz

Zamanın gereklerini tespit eder, 
yeni fikir ve girişimlere destek 
veririz.

Kalite Politikamız
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Bizim İşimiz

Sizin Hayalleriniz



İlkelerimiz

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve emekçilerimiz ile güven  
içerisinde sağlıklı ilişkiler sağlarız.

Attığımız her adımda, ihtiyaç ve çözüm odaklı 
yatırımlarımızda girişimcilik anlayışını temel alırız.

Faaliyette olduğumuz sektörlerde lider olarak pazara 
yön vermek daimi hedefimizdir.

Talepleri en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak, 
daima müşteri memnuniyetini sağlarız.

Güvenirlilik 

Girişimcilik

Yenilikçilik

Müşteri Odaklılık 



İş Sürekliliği

Profesyonel Hizmetler

7x24 Teknik Destek

CRM OMNI Fonte Firewall
Fonte Firewall ile sistememinizdeki tüm 
ağ trafiğini kontrol altına alarak sizi 
içeriden ve dışarıdan gelecek tüm 
saldırılara karşı korumaktadır. Gelişmiş 
özellikleri  sayesinde IP, Port, Web ve 
İçerik filitrelemeleri rahat bir şekilde 
yapabilir  ve  raporlayabilirsiniz.

Çözümlerimiz
Günümüzde marka bilinirliğini artırmak yada uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketler, ihtiyaçlarına uygun özel yazılım 
çözümleri arayışı içindedir. Yazılım geliştirme ve proje yönetiminde uzman ekiplere sahip Fonte Yazılım ve Bilişim Teknolojileri; şirketlere özel yazılım 
çözümleri geliştirirken sağlam bir teknolojik altyapının yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan profesyonel tasarım hizmeti de sunmaktadır.

Yazılım Çözümleri

Dünya'nın en yeni teknolojilerini yakından takip eden, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli proje deneyimlerine sahip Fonte Yazılım, 
mobil uygulama geliştirme konusunda paydaşlarına benzersiz çözümler sunuyor. Maliyetlerinizi azaltacak, iş süreçlerinizi 
geliştirecek, şirketinizin rekabet gücünü arttıracak ve projelerinizi dünyaya açacak çözümler üretiyoruz.

Mobil Çözümler

Fonte Yazılım; Dijital tasarım hizmetleri kapsamında; web site tasarımları, kullanıcı dostu yazılım ara yüzleri, mobil uygulama 
tasarımı ve sosyal medya tasarım yönetimi gibi konularında hizmet sunmaktadır. Ayrıca kurumsal kimlik bütünlüğünü sağlamak 
amacı ile video, animasyon ve basılı tasarım hizmetleri ile uçtan uca etkili tasarım ajansı görevi üstlenmektedir.

Tasarım Çözümleri

Fonte Yazılım; ihtiyaçlarınızı uzman kadrosu sayesinde tespit ederek gelişmiş ürün kurulumu ve teknik destek gereksinimlerinizi 
karşılamaktadır. Linux Server kurulumu, Mail Server kurulumu, Firewall kurulumu, Web Sunucu kurulumu, FTP Sunucu kurulumu
VPN kurulumu hizmetleri vermekteyiz.

Network ve Linux Çözümler

Fonte Yazılım; büyük ve orta ölçekli organizasyonların, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi işlem 
ortamlarının planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Farklı sektörlerdeki ihtiyaçları derinlemesine inceleyerek geliştirdiğimiz kurumsal 
uygulamalarla, müşterilerimizin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini arttırıyor ve 
başarılarına ortak oluyoruz.

Ürünlerimiz

Proje Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

Uluslararası Nakliye ve lojistik sektörüne 
yönelik olan “LojiOne” yazılımımız bu 
sektörde faaliyet  gösteren şirketlerin 
tüm ihtiyaçlarına, teknolojinin ve 
firmamızın sektördeki deneyimlerini 
bünyesinde bulundurarak cevap 
vermektedir.

LojiOne
Müşteri segmentasyonundan esnek 
kampanya kurgularına kadar birçok 
standart  CRM özelliğinin yanı sıra, 
reklam mecralarınızın denetimi ve 
müşterilerinizin web ortamındaki 
hareketlerini analiz edebileceğiniz ileri 
seviye yetenekler ile donatılmış bir 
teknoloji çözümüdür.



SİZE
DEĞER
VERİYORUZ

İhtiyaç ve talepleriniz 
için bize ulaşabilirsiniz.

100'ü aşkın global partnerlerimiz ile bir 
çok bölgede hizmet vermekteyiz.

Otomotiv, Hızlı Tüketim, Tekstil, İlaç, 
Perakende, Teknoloji, İnşaat, Enerji, 
Endüstri ve Medikal sektörlerindeki 
önemli müşterilerimiz ile 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Şirketimizde birçok sistem ve teknoloji 
kullanılmaktadır.

+90 212 801 75 09

info@fontegroup.com.tr

www.fontegroup.com.tr
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