Sevinç Group
Sevinç Teknoloji Limited Şirketi

Firma
Sunumu

Sevinç Teknoloji Ltd. Şti.
• Sevinç Group 14 yılı aşkın süredir vermiş olduğu
hizmetler ile sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz
değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar.
Kurulduğu günden itibaren donanım ve yazılımları ile
uçtan uca çözümler sunmaktadır. Konusunda
profesyonel kadroya sahip olan şirketimiz;
• Yeni Nesil Pos Yazar Kasa, Elektronik Teraziler,
Kamera ve Alarm sistemleri, El Terminalleri, Barkod
Yazıcıları, Barkod Okuyucuları, Market Otomasyonu,
Restoran Otomasyonu, Teknik Servis Otomasyonu,
Saha Satış Otomasyonu, Elektronik Geçiş Sistemleri,
Mağaza AVM Programları. Çözümleri için paket ve
özel yazılımlar geliştirmekte ve aynı zamanda
donanım kurulumları yapmaktadır.

Hakkımızda
%100 Doğru Ürünler, %100 Doğru Hizmetler
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Vizyon & Misyon
%100 Doğru Ürünler, %100 Doğru Hizmetler
•

Vizyonumuz;

•

Bir işletmenin var olabilmesi için gerekli olan işletme-çalışan-müşteri üçlüsünün farkında olarak, kalite
politikamızı sürekli yukarı çekmek için teknolojiyi takip eden, müşteri odaklı bir ekip oluşturduk.

•

Sevinç Group olarak en önde gelen değerimiz, dürüstlüktür. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, sektörde emin
adımlarla ilerleyebilmemiz için, müşterilerimizin güvenini fazlasıyla sağlamalıyız. Sattığımız ürün ve
hizmetlerin tesliminde ve satış sonrası, desteğinde sorumluluğumuzun büyük olduğunun bilincindeyiz.

•

Çok iyi biliyoruz ki, memnun müşteri beraberinde bir çok müşteri getirecektir. Memnun çalışanda
müşterilere daha iyi hizmet sunacaktır. Çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamak konusunda elimizden
geleni yapmayı hedefliyoruz.

•

Misyonumuz;

•

Ayrıcalıklı bir hizmet sunan, dürüstlüğü ve güvenirliği temel kural sayan, teknolojiye önem veren, em pati
yaparak düşünen, yenilikçi ve çözümcü bir misyon ile: “Müşteri mutluluğunu kendi mutluluğu” sayan bir
anlayış benimsiyoruz. Bu anlayışta hareket eden şirketimiz, kısa sürede çalışanları ve müşterileriyle aynı
frekansta buluşmayı başarmıştır.

•

Farklılığından gurur duyan bir kurumsal kimlik ile:

•

İnsanı ön planda tutan bir dinamizmle, hizmet verdiği unsurlara yönelik güven ilkesinden asla ödün
vermeden, üretken yapısıyla oluşturduğu artı değerden iş ortaklarına hizmet sunarken, gerçekçi, yapılabilir,
ölçülebilir hedeflerine ulaşarak, iyi eğitilmiş, iyi seçilmiş, yüksek kalitede, esnek, öğrenen bir yapıya
kavuşarak, sektörün öncüleri arasında seçkin ve saygın bir yer edinmeyi amaçlamaktadır.
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Ürün Grup ve
Hizmetlerimiz
%100 Doğru Ürünler, %100 Doğru Hizmetler
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Tartım Ürünleri

Mettler Toledo

Bizerba

Mobil yazarkasalar
Firmamız İngenico ve pidion marka mobil
ve sabit yeni nesil yazarkasa satışı
yapmakta ve kurulum işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
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Yazar Kasa Sistemleri

Yazılım Hizmetleri

Bulut tabanlı yazılım hizmeti
Stok ve Depo Yönetimi→ Finans Yönetimi →
Muhasebe Yönetimi → E-Devlet Çözümleri →
Mağazacılık Yönetimi → Mobil Yönetim Sistemi →
E-Ticaret Yönetimi → Otel Yönetimi → Restoran
Yönetimi → Üretim Yönetimi → Servis Hizmet
Yönetimi → CRM

ingenico ide280 → ingenico iwe280→ pidion mt360e
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Ürün Grup ve Hizmetlerimiz
Firmamızda satılan tüm ürün gruplarının teknik servis hizmetini vermekteyiz.

Ürün Gruplarımız

Hizmetlerimiz

• Tartım Ürünleri Grubu

• Tartım ürünleri kurulum ve servis hizmeti

• Kamera ve Alarm Sistemleri

• Kamera ve alarm kurulum ve servis hizmeti

• Yazar Kasa Ürünleri Grubu

• Yazarkasa kurulum ve servis hizmeti

• Otomasyon Ürünleri

• Otomasyon ürünleri kurulum ve servis hizmeti

• Teknolojik Ürünler

• Teknoloji ürünleri kurulum ve servis hizmeti

• Yürüyen Bant ( Kasa Bandı ) Ürünleri

• Yürüyen bant kurulum ve servis hizmeti

• Geçiş Kontrol Ürünleri

• Geçiş kontrol sistemleri kurulum ve servis hizmeti

• PDKS Sistemleri

• PDKS cihazları kurulum ve servis hizmeti

• Yazılım ve Diğer Çözümler

• Otomasyon yazılımları kurulum ve servis hizmeti
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Bizi farklı kılan
nedir?
%100 Doğru Ürünler, %100 Doğru Hizmetler
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Bizi Farklı Kılan?
Kimler İçin Çalışıyoruz?

Amaçları için teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak isteyen kişi ve kurumlar için çalışıyoruz.
Niçin Çalışıyoruz?
Kişi ve kurumların ihtiyaçlarını benimseyip en iyi hizmeti en kısa sürede ve en uygun fiyat ile vermeye çalışıyoruz.
Bizi Özel Kılan Nedir?
Güven – Tecrübe – Kalite – Satış sonrası hizmet – Verimlilik – Çalışkan kadro – Hız – Kolaylık…
Servis Ağımız
Marmara Bölgesi: İstanbul Merkez

Ege Bölgesi: İzmir Bayii
Akdeniz Bölgesi: Mersin Bayii
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Urfa Şube

Doğu Anadolu Bölge: Erzincan Şube
Karadeniz Bölgesi: Amasya Şube
İç Anadolu Bölgesi: Ankara Bayii
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Şimdiye kadar neler yaptık?
Aşağıdaki değerler 01.08.2019 tarihi baz alınarak hesaplanmıştır.

Sevinç Teknoloji

Mutlu Müşteri

Ürün Siparişi

Ürün Çeşidi

Yardım Talebi

İş Ortağı

Şube Sayısı

525

27442

8913

46674

33
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Bazı Referanslarımız ?
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Teşekkürler
SEVİNÇ TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
+90 850 441 21 24

info@sevincteknoloji.com
sevincteknoloji.com
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