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İHTİYAÇ 
DUYDUĞUNUZDA
PROAKTİF 
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan

tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak

durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya

birebir…
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ŞİRKET 
TARİHİ

Lorem ipsum sit lom dolor sit amet,

consectetur sit amet adipiscing.

Lorem ipsum. Lorem ipsum sit lom

dolor sit amet, consectetur sit amet

adipiscing. Lorem ipsum.

Insert title here

65%

1998

Kurucu ikinci ortak da

Siemens dünyasında

çalışmaya başlıyor.

2006

Amatör ruhla ilk

şirket deneyimi

başlıyor.

1993

ONE A.Ş. kurucu

ortaklarından biri

kurumsal dünyaya

adım atıyor.
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2017

Özel sektör ve kamuda

yeni müşterilerimize

«Hoş geldiniz» diyoruz.

2011

İki kurucu ortak

farklı platformlarda

yeni bir girişim

ihtiyacı olduğunu

düşünüyor.

2016

Mart 2016’da ONE A.Ş.,

tüm kurumsal deneyimi

ve bilgi birikimi ile

hayatına başladı.
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Sorularınıza cevap 
alabileceğini bildiğiniz 
“güvenilir” bir yardımcınız 
olsa…
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NELER
YAPIYORUZ?

E-MARKETINGE-DERGİ MEDYA ARŞİVİ

SOSYAL MEDYA

DİJİTAL İLETİŞİM

CMS MEMNUNİYET MOBİL
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SOSYAL MEDYA

Markanızın sosyal medya stratejisini belirledikten sonra konumlandırması, iletişimi, yönetimi ve raporlama konularında destek

sağlıyoruz.

Potansiyel müşteri kitleniz olan takipçileriniz ve markanız arasında aktif iletişimi sürdürmek amacı ile çeşitli sosyal medya

pazarlama faaliyetleri düzenleriz. Böylece, markanızın online itibarını destekler ve aynı zamanda markanız için kârlı bir

pazarlama kanalı yaratırız.

Yorumlanmış, düzenli ve

istediğiniz kriterlere uyan

raporlar edinmek ister

misiniz?

Markanızı koruyarak sosyal

medya içeriğinizi etkili bir

şekilde yönetin. Etkin

gönderiler hazırlayın.

Sosyal paylaşım ağlarında

markanız hakkında neler

konuşuluyor, nasıl

algılanıyorsunuz…

RAPORLAMA HESAP YÖNETİMİMONITORING
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Sosyal paylaşım ağlarındaki anahtar

kelimeleri, web makalelerini,

tartışmaları ve forumları izleyin.

Gerçek zamanlı sosyal medya analiz

çözümümüzle markanız hakkındaki

konuşmaları dinleyin, anlayın.

14,639
Beğeni

2,878
ReTweet

MONITORING
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RAPORLAMA
Sosyal ağlardan gelen verileri analiz

edip anlamlı raporlar sunarız.

Takipçi trendi, en aktif kullanıcılar,

etkileşim, yayın analizleri ve daha

fazlasını bulabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarınızın

rakipleriniz karşısındaki

performansını merak ediyor

musunuz?

07.07.2017
Günlük rapor

Takipçi artış oranı

12%
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HESAP YÖNETİMİ

Ekip üyelerinin paylaştığı

içeriklerin, hedefleriniz ve marka

stratejinizle uyumlu olduğunu

doğrulayın ve onaylayarak yayına

alın.

İçeriği en uygun zamanlarda

yayınlayacak şekilde programlayın;

böylece, sosyal varlığınız siz

olmadığınızda bile aktif kalır.
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TEK NOKTADAN 
YÖNETİM

Tek bir ara yüz ile sosyal medya,

basılı medya ve internet haber

sitelerine ait raporlara erişim

sağlanabilecek.

TV reklam ratingleri ile sosyal medya

ve internet sitesi istatistiklerinin

karşılaştırılması da plan dahilindedir.

DASHBOARD :
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İÇERİK YÖNETİMİ

Web içeriklerinin yayınlanmasında,

yayınlanacak ortamların geliştirilmesinde

güvenilir, raporlanabilir, yönetilebilir bir

ekiple çalışmak ister misiniz?

Son 3 ayda migrate edilen sayfa sayısı

1200+

ONE.CMS
Terzi işi, güvenilir.

SHAREPOINT
10 yılı aşan tecrübe
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Memnuniyet.org ile ihtiyacınıza uyan farklı

tiplerdeki verileri toplar ve

raporlayabilirsiniz. Özelleştirilebilir,

kullanıcı dostu –responsive- ara yüzü ile her

ortamdan sorunsuzca veri alabilirsiniz.

Çoklu dil desteği mevcuttur, sınırsız soru ve

cevaplar arasında koşullar, mantıksal

ilerlemeler oluşturabilirsiniz.

MEMNUNIYET 
ANKETLERI

8.131

6.412

7.412

5.412
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POSTACI.ORG

E-MARKETING

Postaci.org, hedef listenize yasal toplu posta gönderimi yapmanızı ve raporlamanızı sağlar.

Mesajınıza ilgi duyanları, ilgilenmeyenleri, geçersiz e-posta adreslerini yakalar, otomatik

cevaplar/yönlendirici mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Toplam Gönderim 

9.740

İlgili 

3.214

Mesaj açma oranı

33%



15

PAYLAŞIMLI
MEDYA ARŞİVİ

Dosyalarınızı eski yöntemlerle paylaşmak

zorunda değilsiniz; paylaşmak istemediğiniz

kişilerle de…

312
Müzik dosyası paylaşıldı

216
Görsel bulundu

Dosyalarınızı ismine, etiketlerine ve

varsa meta verilerine göre arayarak

bulabilirsiniz.

BUL

Yetki verdiğiniz kişilerle ve kurumlarla hem

dosya almak hem de iletmek için paylaşım

tanımlayabilirsiniz.

PAYLAŞ

Dosyayı kim yüklemiş, kimle paylaşmış, ne zaman

indirilmiş, kaç defa indirilmiş vb. merak edilen

soruların hepsi kayıt altında.

RAPORLA

Nasıl bulmak istiyorsanız o şekilde

etiketleyerek depolayın.

SAKLA1

2

3

4
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UYGULAMA 
GELİŞTİRME

Hybrid ve/veya native uygulama

geliştirme konusunda ekibimiz,

partnerlerimiz yetkin ve tecrübe

sahibi...
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TÜRK TELEKOM

Fark yaratacak dijital iletişimler

geliştirmeye odaklanıyoruz.

Sizin için de yapabiliriz.
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TOPTAN SATIŞ
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TOPTAN SATIŞ
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DİJİTAL İŞLER
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DİJİTAL İŞLER
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DATA FOR 
REFUGEES
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DATA FOR 
REFUGEES
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BİZE ULAŞIN

Acıbadem Akasya Kent Kule

A1 Blok D160

Üsküdar 34660 İstanbul

BURADAYIZ

www.one.com.tr

0216 369 1010

bilgi@one.com.tr



TEŞEKKÜRLER


