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INDATA GENEL TANITIM 

  

INDATA, TÜBİTAK desteğiyle İTÜ Teknokent'te kurulmuş olup, İTÜ Çekirdek, Sabancı SuCool, TİM-TEB 

Girişimevi, Cube Incubation gibi kurumların desteğini alarak zaman içinde büyümüş ve 2017 yılında 

Türkiye’nin en büyük Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Teknopark İstanbul ofisine geçerek faaliyetlerine 

burada devam etmektedir. 

  

Bünyesinde 3 ayrı iş birimi bardındırmaktadır: 

  

1.       Indata Akademi 

2.       Indata Teknoloji 

3.       Indata Dijital 

  

 

AKADEMİ  

  

Akademi Birimi, çoğunlukla kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara proje bazlı “kurumsal eğitim ve 

danışmanlık” alanlarında faaliyet göstermektedir. 

  

2021 itibariyle 300'den fazla proje bazlı çalışma tamamlamış olan birimin Türkiye'nin hemen her bölgesinden 

belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, valilikler, kaymakamlıklar, kamu hastaneleri, milli 

eğitim müdürlükleri, vakıf ve dernekler gibi birçok referansı mevcuttur. 

  

Kurum içi personellere verilmek üzere ve istenen özel içeriğe göre hazırlanmış 2-10 gün arası iç eğitimler ve 

özel uzmanlık eğitimleri, çalıştay ve atölyeler, projelendirme, fizibilite hazırlığı gibi konularda yada hemen her 

konuya özel danışman temini konularında hizmet verebilmekte olup fiyat/performans dengesinde oldukça 

iddialıdır. 

  

  

TEKNOLOJİ 

  

Teknoloji Birimi, “Yazılım Teknolojileri” alanında faaliyet göstermekte olup, ağırlıkla sektörel iş yazılımları 

üretmektedir. 

  

Resmi Microsoft partneri (Partner ID: 4762515 - link) ve Çalışma bakanlığı yetkili yazılım entegratörü (link) 

olmasının yanısıra çeşitli başka yazılım firmaları (link) ile partnerlikleri ve bayilikleri mevcuttur. Ayrıca bir çok 
kalite, referans ve tescil belgesine (link) de sahiptir. 

  
Ayrıca kendi ürünlerini geliştiren birimin ticarileşmiş yazılım ürünleri mevcut olup, bunlardan en büyüğü 

sektöründe lider konumda olan “imece SYS” ürün ailesi olup; Bireylere alternatif finansman yöntemi sağlayan 

ve "Tasarruf Finansman" şirketleri olarak adlandırılan, ağırlıkla çekilişli elbirliği organizasyonları ile ev 

edindirme faaliyeti yürüten şirketlerin baştan uca tüm bilgi sistemleri ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'ya bağlı olarak faaliyet gösterilen bu kritik finans 

sektöründe, en üst düzeyde yazılım hizmeti sağlayabilecek altyapı, ekip ve bilgi birikimine sahiptir. Böylece 

farklı finans, yatırım yada ticari konularda ciddi çözümler üretebilecek yetkinliği de içinde barındırmaktadır. 

  

Bunun dışında bulut tabanlı ve multi-tenant mimaride geliştirilmiş sektörel yazılımları da olup bunları web 

üzerinden kiralama ile kullandırma yöntemiyle ticarileştirmektedir. 

  

mailto:indata@indata.com.tr
https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/partnerdetails/indata-endustriyel-veri-teknolojileri-san-ve-tic-a%C5%9F_9c52460e-9b43-4090-a4c8-b3fd19f19941/a48f4dfd-6c82-4061-bb99-414546ca10e7
https://ibys.ailevecalisma.gov.tr/yetkilifirmalar.aspx
https://tech.indata.com.tr/#partners
http://tech.indata.com.tr/belgeler/
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Bilgi yönetim sistemleri ihtiyaçlarında yada  ERP ve CRM entegrasyonlu özel spesifik çözümler için stratejik 

partnerlik yada stratejik müşteri ilişkisi ile hizmet sağlayabilmekte ve isteğe özel yazılımlar geliştirebilmektedir. 

  

Yakın zamanda PIM (Product Information Management) konusunda da pilot çözümler geliştirmeyi 

planlamaktadır. 

  

  

DİJİTAL 

  

Dijital Birimi'nde ise Teknik dijital ajans çözümleri; sektörel teknik çizim, katalog, tasarım gibi alanlar özelinde 

hizmetler üretilmektedir. 

  

Indata Dijital ekibinde farklı iş taleplerine ve iş kollarına cevap vermek üzere; üretim, lastik ve seramik gibi 

sektörlerde deneyimli çeşitli uzmanlar bulunmaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyulan hizmete hızla cevap verme 

imkanı bulunmaktadır. 

 

Dijital Biriminde; 

 

• Uluslar arası standartlara uygun “Montaj Broşürleri” hazırlanması, 

• Ticaret bakanlığı kanunu’na (6502) uygun olarak “Kullanım Kılavuzları” hazırlanması ve Her yıl 

güncellemesi konusunda hizmet, 

• Pazarlama ve satış dokümanları konusunda “Spec Sheet” hizmeti, 

• “Fiyat Kataloğu Grafikleri”nin hazırlanması (istenirse ek Baskı/Matbaa Hizmeti) 

• “Ürün Katalog Çizimleri”nin hazırlanması ve Katalog dokümanlarının yönetilmesi. 

• Hazırlanan dataların, tüm dijital platformlarda yayınlanması için formatlarının hazırlanması. 

• Ürünlere ait Render dökümanlarının hazırlanması 

 

gibi alanlarda hizmet sağlanmaktadır. 
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