
Ems Yazılım bünyesinde uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan OCTOPOD yazılım 
geliştirme sektörüne yeni bir bakış açısı getiriyor.

9 saatlik Octopod Akademi eğitimi ile herkesin yazılım geliştirebilmesini sağlayan platformumuz 
"HERKES BİR GÜN YAZILIMCI OLACAK" mottosuyla Üniveristelerde, liselerde ve fırsat bulduğu her 
platformda yazılımcı olmak isteyenlerle buluşuyor.

Lansmanından itibaren yaklaşık 2500 kişiye 9 saatlik eğitim programını uygulayarak bu iddiasını 
gerçekleştiren OCTOPOD ile ;

- Klasik method ile yazılım geliştirmeye oranla 6-20 kat daha hızlı yazılım geliştirebilirsiniz,
- İş Akışlarınızı Octopod üzerinde hızlı akış tasarım aracı ile sürükle bırak mantığında tasarlayabilirsiniz
- Tasarladığınız tüm uygulamaları , web, iOS ve Android'den başka hiçbir ek çalışmaya gerek 
duymadan hemen kullanabilirsiniz.

Octopod 1997 yılında başlayan teknoloji sektörü macerasında 2012 yılında yazılım dünyasına yeni bir 
bakış açısı getirmek üzere ortaya konan iradenin sonucu bir AR-GE projesidir. Octopod'un hangi 
amaçla ve vizyon ile kurulduğunu, altyapısını, temel geliştirme özelliklerini ve daha bir çok bilgiyi 
burada bulabilirsiniz.

Octopod, üç ortamdan oluşur.

• Octopod Manager : Octopod Platformunun, geliştirme ortamıdır.
• Octopod Test : Octopod Platformunda geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan uygulamaların; henüz 

canlı ortamda kullanıma geçmemiş fakat canlı ortam ile bütünleşik şekilde çalıştırılarak test edildiği 
ortamdır.

• Octopod Client : Octopod Platformunun canlı ortama geçilmesi ile beraber, kullanıcıların erişerek, 
kullanım yaptığı ortamıdır.

Temel çalışma prensibi; Octopod Client, diğer sistemler ile istenilen yönlerde haberleşebilecek şekilde 
müşteri lokalinde bir IIS server üzerinde çalışır.



İşsizlik
Kısa eğitim süreciyle yüksek 

deneyim sağlayarak bir Türkiye 
gerçeği olan işsizliğe çözüm 

üretiyoruz.

Teknolojik Gelişmişlik
Son basamak yazılım 
teknolojisiyle, global 

arenada rekabet avantajı 
sağlıyoruz.

Nitelikli Yazılım Açığı
Yüksek eğitim ihtiyacı 

duyulan projelerde insan 
faktörünü minimize 

ediyoruz.

Kolektif Çalışma
Aynı platformda çoğul 
kullanıcıyı destekliyor, 
ekip çalışmasına katkı 

sağlıyoruz.

E-Dönüşüm
Tüm süreci dijital ortama 

aktarak basılı materyallere 
bağımlılığı azaltıyoruz.

Değişime Uyum
Modüler ve kolay 

adapte olan yapımızla 
sorunlara onlarca 
çözüm sunuyoruz.

Esnek Çalışma Sistemi
Multi-platform yapımızla 

zaman ve mekandan 
bağımsız çalışma ortamına 

olanak veriyoruz.

Geliştirme Süreleri
No-code teknolojimiz 

sayesinde hızlı çözümler 
üreterek zaman tasarrufu 

sağlıyoruz.

Esnek ve Modüler
Kâğıt üzerine 

dökebildiğiniz her 
türlü süreci, iş akış 

yazılımı haline 
getirebilirsiniz. 

Yeni süreçler, yeni 
formlar, yeni 
kullanıcılar 

gerektiğinde; 
geliştirebileceğiniz 

bir platformdur. 
İşiniz büyüdükçe, 

Octopod da sizinle 
beraber büyür.

Kolay Erişim 
Online olarak her 

yerden ulaşılabilir, 
web tabanlı bir 
platform olan 

Octopod’a; cep 
telefonu, bilgisayar 
veya tablet aracılığı 

ile ulaşabilirsiniz. 
Online olmanız 

yeterli.

Multiplatform 
Octopod; çoklu 

platform yapısı ile, 
hiçbir ek 

geliştirmeye ihtiyaç 
duyulmadan, 

android, ios, web 
gibi tüm 

platformlarda 
çalışır.

Hızlı
Octopod'da canlıya 

alma süreci 
bulunmamaktadır. 

Geliştirdiğiniz 
uygulamayı 

kaydettiğiniz anda 
son kullanıcının 

sayfasını 
yenilemesi yeterli.

No Code
Kodlama 

yapmanıza gerek 
olmadan, “sürükle-

bırak” sistemi ile 
çalıştığından, 

istediğiniz şekilde, 
kaldığınız yerden 

yazılımınızı 
geliştirmeye 

devam edersiniz.

Entegrasyon
Mevcut yazılımınıza 

kolaylıkla entegre olur 
ve datalarınızı kolayca 

kullanmanızı sağlar. 
Octopod ile 
yazılımınızı 

değiştirmeniz 
gerekmez. Bu 

nedenle, küçük büyük 
farketmeksizin 

şirketler süreçlerini 
Octopod’a kolaylıkla 

taşıyabilir.

Eğitim
Ücretsiz olarak 

verdiğimiz 
eğitimlerimize 
katılarak kendi 

uygulamalarınızı 
geliştirmeye 

başlayabilirsiniz.

Performans
Uygulamalarınızı 

klasik 
kodlamaya göre 

20 kata kadar 
hızla 

geliştirebilirsiniz.

Teknik Destek
7/24 yardıma 
hazır teknik 

ekibimizle her 
an yanınızdayız

Uygun Fiyat
Uygun fiyat 

politikasıyla tüm 
müşterilerimize 
tasarruf imkanı

Bağımsız
Herhangi bir 
sisteme bağlı 

kalmadan kendi 
uygulamalarınızı 
oluşturabilirsiniz

.

Çoklu Dil
Hiç bir ek 

geliştirmeye 
ihtiyaç 

duymadan 
yazılımınızı 

birden çok dilde 
görüntüleyebilir

siniz.


