
     ELIT Yazılım  . 
Yasam kalitenizi yükselten yazılımlar..

1992’den beri, BT ile eğitim  alanlarında yenilikçi ve kullanıcı dostu elit 
çözümleri, etkin güvenilir ve kusursuz hizmet anlayışıyla sunuyoruz…

Yasam kalitenizi yükselten yazılımlar.Yasam kalitenizi yükselten yazılımlar.



 

• 1992: Ticari Yazılım

• 1994: Eğitim Yazılımları - ELİT Class

• 2000: EDUSOFT ve COMPEDIA firmalarının 

Türkiye distribütörlüğü (Multimedia İngilizce)

• 2007: Web tabanlı İngilizce - Q Group

• 2011: Doküman Yönetimi Sistemi - EES BizDocs

• 2012: Online İnteraktif İngilizce - TOEFL Edusoft

Faaliyet Alanlarımız



 

Yurdun dört bir yanına dağılmış,

• 40.000'in üzerinde eğitim yazılımı

• 6.000'in üzerinde ticari yazılım kullanıcımız 

vardır.

200.000'in üzerinde öğrenci ise, okullarda 

ürünlerimizi kullanarak eğitimlerini daha verimli 

hale getirmiştir.

Müşteri Dağılımımız



 

• EES – Biz Docs : Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi

• Q –Online : Web Tabanlı İngilizce Eğitimi

• Eğitim Yazılımları

• ELİT CLASS : İlk ve Orta Öğretim BDE Yazılımları

• ENGLISH PLUS : İngilizce Dil Eğitim Yazılımları

• English Discoveries Online – TOEFL Edusoft

• COMPEDIA : Eğlenceli Eğitim Yazılımları

• Ticari yazılımlar

Ürünlerimiz



 

• 1995 - MEB 53 BDO okulu

• 1996 - MEB 341 ticaret lisesi

• 1997 - YÖK - 34 eğitim fakültesi

• 1998 - MEB 182 BLO okulu

• 1999 – Yazılım teslimleri ile Talim Terbiye Kurulu onayı alındı.

(Türkiye ‘de ilk)

Dünya Bankası Destekli,

MEB İhalelerindeki Hizmetlerimiz



 

• Eğitim teknolojileri alanındaki en önemli oyunculardan biri 

olduk,

• Zincir marketlerde 300.000'in üzerinde ürünümüzün dağıtımını 

yaptık,

• Q group ile üniversitelere özel projeler ürettik,

• Üniversitelerle olan çalısmalarımız neticesinde EES – BizDocs
ürününün Üniversite kanalı dağıtıcısı olduk.

Referanslarımız için :
http://www.elitsoft.com.tr/referanslar.html

2000 Yılından Sonra

http://www.elitsoft.com.tr/referanslar.html


 

Üniversite Referanslarımız



 

• Ciddi pazarı olan, başta yazılım olmak üzere, bilgi 

teknolojisi ürünlerini;

– üretmek

– veya yerelleştirmek

– yurtiçi-yurtdışı pazarlamak

• Ender bulunacak meydan okuyucu konularda, özel 

projeler geliştirmek.

Misyonumuz



 

• Üretirken;
- Ciddi Ar-Ge teknikleri uygulamak,
- Teknolojiyi çok yakından takip etmek,

• Ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken;
- “Değer katacak” özellikleri kullanmak,
- Farklılaşmayı yakalamak,

• Ürünlerin dağıtımını ve satış öncesi/sonrası hizmetlerini gerçekleştirirken;
- Uygulama personelini
- Bayileri
- Eğitim ve servis merkezlerini sürekli geliştirmek ve eğitmek,

• Toplam Kalite prensiplerini her alanda uygulamak,

• Yorumlara göre hedefleri gözden geçirmek.

Vizyonumuz



       ELIT   
. 

Teşekkürler.
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