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Anatolian Technologies
Anatolian Technologies'in geliştirdiği ilk ürün olan SeaSong, elektronik beylinli otomobillerde ortaya çıkan
arızaları ve diğer verileri değerlendirerek kritik durumlara karar verebilmek adına yapay zeka analizleri
yapabilen, öğrenebilen ve elde ettiği verileri erken uyarılar ile kullanıcıya aktarabilen bir teknoloji
içermektedir.

Artwise
Artiwise bulut tabanlı çalışan, bir metin analitiği platformudur. Kurumların ve kişilerin kendi verileri ile
makine öğrenmesi ve doğal dil işlemeyi kullanarak kendi işlerine özgü modeller oluşturabildiği ve
verilerini analiz edebildiği bir platformdur.

Axolotl Bio
Axolotlbio, Biyomühendislik, Rejeneratif Tıp ve Doku Bilimleri alanlarında çalışan firma ve araştırma
kuruluşları için yıkıcı bir çözüm olan 3 boyutlu biyobaskı yapabilen makine geliştiren bir teknoloji
firmasıdır. Makine geliştirmenin yanında, İlaç/ Eczacılık alanında da benzersiz yenilikte çözümler
geliştirmekte olan bir firmadır.

Datapare
Datapare, e-ticaret firmalarının fiyat ve stok bilgilerini rakipleriyle gerçek zamanlı karşılaştırabilmelerini
sağlayan büyük veri analitiği platformudur. Datapare ile firmalar, büyük veriyi işleyerek rakiplerinin
aksiyonlarına göre fiyatlandırma yapabilir; stok bilgisini öğrenebilir; fiyat ve stok bilgisine göre ürünlerini
farklılaştırabilir.

Eyedius
Eyedius; mevcut güvenlik kameralarını akıllandırarak, işlediği görüntüden yüksek güvenlik & kontrol
çözümleri sağlayan %100 yerli teknoloji şirketidir. Mevcut teknolojinin çıktıları: Yüz tanıma, insan & obje
tespiti, kişi ve/veya obje odaklı senaryo bazlı özel çözümler. Teknoloji altyapıs; Tübitak desteklidir. 2013
yılında AR-GE faaliyetlerine başlamış, 2017 yılında ürünleşme aşamasına ulaşmıştır.

Frizbit
Frizbit, kullanıcı davranışına göre otomatik tetiklenen ve kişiselleştirilebilir anlık web bildirimleri
(web push notifications) ile websitelerinin trafik ve gelirlerini artırmasını sağlayan bir pazarlama
otomasyonu aracıdır. Dijital pazarlamacıların doğru mesajı doğru zamanda doğru kişiye göndererek,
kullanıcılar sitede değilken bile onları tekrar websitelerine çekmesini, kampanyalarını tek bir arayüzden
yönetip raporlayabilmelerini sağlayan bir SaaS girişimidir. Frizbit'in ürün yol haritasında makine öğrenimi
ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak kullanıcı davranışını anlamlandırıp onu ikna edecek en ilgili mesajı
gönderen bir teknolojiyi geliştirmek bulunuyor.

Next Horizon
Askeri ve sivil sektörlerde yangın söndürme, şüpheli cisimlere müdahale, el yapımı patlayıcı tarama,
seyir ve keşif gibi çözümler sunabilen robot platformu.
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Paym.es
Paym.es, tüm kullanıcılarına anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden, online alış-satışın en güvenli
ve pratik halini sağlıyor. Üstelik mecra bağımsızlığı ile de Instagram, Facebook, Etsy ve Letgo gibi sosyal
ağlar üzerinden ürün satışı yapma imkanı sunuyor. Paymes ile dünyanın her yerinden güvenli ödeme
alabilirsiniz.

Progin
Takip mesafesi, şerit takibi gibi sürüş asistanları. Progin günümüzün en önemli ve can yakıcı sorunlarından
birisi olan trafik güvenliği alanında hizmet edecek İleri Sürücü Destek Sistemi TRANSAFE’i makul fiyatlarla
son kullanıcıların ve toplumun istifadesine sunmaktadır. Otomotiv üreticilerine İSDS altsistemleri
geliştirme faaliyetimiz devam etmektedir. Uzun vadede amacımız Türkiye'nin global pazara ihracat yapan
ilk otonom taşıt teknolojileri kuruluşu olmaktır.

Spirohome
Spirohome, akciğerinin durumunu takip etmek isteyen astım, KOAH, kistik fibrosis gibi kronik solunum
hastalarına ve sağlık takibine önem veren kişilere yönelik bir e-sağlık platformudur. Hastalar ve doktorlar
için kişisel dijital spirometre, entegre mobil uygulama ve web platformundan oluşmaktadır.

Taglette
Taglette kendi geliştirdiği RFID mikroçipleri ile başta perakende olmak üzere birçok sektörde üretimden
tüketime kadar olan tüm proseslerin ve müşteri ürün etkileşimlerinin gerçek zamanlı olarak analizini
veren sistemler geliştirmektedir.

Tarla.io
Toprakta, havada ve bitkide gizli kalmış bilgiyi ortaya çıkartıyor, düzenliyor, işliyor ve anlamlandırıyoruz.
Her tarladaki yerel hava durumu, toprak bilgisi ve bitki gelişimi için kurduğumuz modellerle sahada neler
olduğunun ve olacağının ipuçlarını veriyoruz. Geçmişe, şimdiye ve geleceğe yönelik oluşturduğumuz
uyarılar ve karar desteği ile; sürdürülebilir, kazançlı, verimli ve çevreci gıda üretiminin önündeki engelleri
kaldırıyoruz.

Tarsus Inc.
TARSUS Inc. Endüstri 4.0 dönüşümü için bir sensör entegrasyon, veri yönetimi ve analitiği platformu
geliştirmektedir. Platform verileri yapay zeka ile işler ve yüksek teknolojisi ile endüstrilerde katma değer
yaratır.

Vitrinova
Vitrinova, özel tasarım, özgün ve inovatif ürünler dikeyinde bir pazaryeridir. Satıcılar vitrin oluşturarak
ürünlerini satışa koyabilir, alıcılar ise beğendikleri vitrinleri takip edip platformu kişiselleştirerek, güvenle
alışveriş yapabilirler. Vitrinova beacon ve geofencing teknolojileri ile fiziksel mecralardaki etkileşimi de
aktifleştirerek kullanıcılarına daha etkileyici bir deneyim sunmayı hedefler. Bununla birlikte fiziksel
mecralardan, website, mobil uygulamalar ve sosyal ağlardan toplanan verinin, büyük veri platformuna
aktarılıp işlenmesiyle kullanıcının 360 derece görüntüsü oluşturulur. Otomatik segmentasyon seçenekleri
aktifleştirilir, analitik motor ile kullanıcıya özel kampanyalar yayınlanır.
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