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HAKKIMIZDA
• 2013 yılında Tübitak 1512 Arge destek programından ve Kosgeb      

Yeni  Girişimci programından destek alarak faaliyete başladık. 

• Firma bünyesinde devlet destekli 1, öz kaynaklar ile 4 Ar-Ge projesi      
geliştirdik 

• 2015-2016 yıllarında TEB Girişim Evi mentorlüğü  aldık. 2016 yılında     
TEB tarafından Silikon vadisine davet  edilen 6 firmadan biri olduk 

• Yirminin üzerinde kurum/kuruluşa teknoloji tabanlı ürün geliştirdik.      
Bir çok kurum/kuruluşa hizmet vermeye devam etmekteyiz.





• Geliştirdiğimiz mobil uygulama halı satışlarınızı arttıracak ve tüketicinin    
sizi seçmesini sağlayacaktır. Bu uygulama ile tüketici halıyı evinde              
görecek, halının rengi, deseni ve ölçülerinin mobilyasına yakışıp                 
yakışmadığına emin olacaktır. Böylece tüketici tereddütte kalmayıp        
satın alma kararını daha hızlı verecektir. Tüketicinin kafasının karışıp      
farklı alternatifleri düşünmesinin önüne geçilecektir. 

• Bu uygulama cep telefonu ve tablet bilgisayar ile kullanılabilmektedir.       
Uygulama her yaştan tüketicinin kullanabileceği şekilde kullanıcı dostu     
olarak geliştirilmiştir.  

• Uygulama Halı markalarına özel geliştirilerek PlayStore ve AppStore’dan   
kolaylıkla indirilecektir. İhracat yapan firmalar için yabancı dil desteği ile   
uluslar arası kullanıma uygun olarak geliştirilecektir. 

• Uygulamamızın demosuna son sayfadan ulaşabilirsiniz.

ÜRÜN TANITIMI



PROBLEM
Halı rengi ile eşyaların renklerinin uymaması

Mağazada bulunan sınırlı sayıda ürün             
içerisinden seçim yapmak zorunda kalmak

Halı ölçüleri ve oda ölçülerinin              
uymaması

Halı desenin eşyalara uymaması
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ÇÖZÜM
Artırılmış gerçeklik ile müşteri satın almak      
istediği halıyı rengi, deseni ve ölçüsü ile        
birebir evinde görüp daha sonra satın alabilir

Müşteri binlerce ürün içerisinden evi      
için en uygun halıyı seçebilir

Mağazada bulunan sınırlı sayıda ürün              
içerisinden seçim yapmak zorunda kalmaz
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Beğendiğiniz halıyı evinizde görün 

evinize yakıştırın
Halı özelliklerini ayrıntılı 

olarak görün

Ürün hakkındaki yorumlar 
satın alma sürecinde sizi 

yönlendirsin
Kolay ödeme ara yüzü ile 
anında ödeme yapın*

Halının farklı açılardan 
fotoğrafını görün

* Sadece E-Satış yapılan ürünümüzde 
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Eve Halı 
lazım 

Mağazaya gidip 
halı almalıyım

Mağazadaki      
onlarca halı  
içerisinden  

hangisi evime  
yakışacak

Kafam çok  
karıştı

İyi günlerde  
kullanın

Bu halıyı  
beğendim evime 

çok yakıştı

Karar vermeniz için uygulamamızı  
indirin halınızı evinizde görün  

beğendiğiniz halıyı hemen getirelim

NASIL KULLANILIR 1



?
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Eve Halı 
mı lazım 

Yüzlerce halı  
içerisinden  
hangisini  
alacaksın

Halıyı evinde  
görüp sonra  

satın al

Bu halıyı  
beğendin mi

İyi günlerde  
kullanın

Siparişinizi  
kargoya verdik

ödeme 
yaparsan          

halına hemen 
kavuşursun

beğendiysen  
hemen sepete 

ekle

NASIL KULLANILIR 2



• Tüketicinin birçok alternatif arasından sizi seçmesi kolaylaşacaktır. 
• Tüketicinin halıyı evinde görmesi için halıyı evine götürmenize gerek 

kalmayacak. Bu iş için istihdam edilen personeli daha verimli 
alanlarda değerlendirebileceksiniz. 

• Akıllı telefon ve Tablet Bilgisayarların kullanım oranı %80’lere            
ulaşmışken dijitalleşen dünyada ön sıralarda yerinizi almış                 
olacaksınız. 

• E-Ticaret ve E-İhracatın önem kazandığı bu dönemde, gerçekçi          
deneyime önem veren kullanıcıların öncelikli tercihi olacaksınız.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI



Projemiz Fırat Teknokent, Elazığ Ticaret ve  
Sanay i Odası , F ı ra t Ka lk ınma A jans ı                
uzmanları tarafından desteklenmektedir.

TEŞEKKÜRLER



DEMO KULLANIMI (Android)
Aşağıdaki linkten uygulamayı indirerek android cihazınıza yükleyiniz 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siateknoloji.siahali&hl=tr 

Aşağıdaki linkteki resmin çıktısını alın halıyı denemek istediğiniz yere yerleştirin. 

http://hali.siateknoloji.com/print.pdf 

Uygulamayı yükledikten sonra uygulamayı açın ve kameranın açılmasını bekleyin.         
Kamera açılınca kamerayı resme doğru tutun sağ taraftaki listeden istediğiniz halıyı seçin halı 
indirildikten sonra resmin bulunduğu yerde halı görünecektir. Halı ölçülerini tıklayarak halının 
farklı ölçülerdeki halini görün. 

Not: Uygulamadaki arayüz demo olarak geliştirilmiştir firma talepleri doğrultusunda her türlü 
değişiklik yapılabilir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siateknoloji.siahali&hl=tr


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sia Teknoloji Yazılım Arge Danışmanlık Ltd. Şti. 

Telefon: 0424 248 1028 

E-Posta: info@siateknoloji.com 

Web: www.siateknoloji.com 

Yetkili: Safa Merve Taşcı 

Telefon: 0538 503 6133 

E-Posta: safa@siateknoloji.com 

Adres: Çaydaçıra Mahallesi Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-Ge 2 Binası No:
63/19 Merkez Elazığ
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