


ERA SOFT MMC  2010-cu ildən başlayaraq müştərilərinə keyfiyyətli və sərfəli xidmət göstərməyə, yeni 

layihələrə imza atmağa davam edir. Hər növ saytların və mobil tətbiqlərin hazırlanmasını bizə həvalə edə 

bilərsiniz. Hazırladığımız saytlar həm dizayn, həm də funksionallıq baxımından müasir zəmanənin 

tələblərinə tam cavab verir. Saytların hazırlanmasında heç bir hazır CMS-dən istifadə olunmur, tamamilə 

tərəfimizdən başdan sonadək kodlaşdırılır. Saytların dizaynı isə bütün kompüter və cihazların ekran 

ölçülərinə uyğun olaraq işlənib-hazırlanır. Hazırlanan saytların və tətbiqlərin texniki dəstəyi, təhlükəsizlik 

tədbirləri tərəfimizdən həyata keçirilir. 

 

Haqqımızda 

+994 55 272 06 66 

hello@era.az 



Korporativ saytlar 



Onlayn mağaza saytları 



«TelSat.az» — Azərbaycanın ilk və tək mobil telefon 

elanları saytıdır. İstifadəçilər bu saytdan istifadə edərək 

telefon, komputer, planşet, smart saat və qolbaq, aksesuar 

və mobil nömrələr alıb-sata bilərlər. 

 

Elan saytı ERAsoft MMC tərəfindən heç bir hazır sistem 

istifadə edilmədən hazırlanmışdır. 

Tərəfimizdən hazırlanmış digər elan saytları 

Elan saytları 



Layihə və tədbirlər üçün saytlar 



Online sistemlər 

«Teknofest» — Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və 

texnologiya festivalıdır.  

 

2022-ci ildə «Teknofest Azərbaycan» tədbiri çərçivəsində 

təşkil olunan «takeoff BAKU» layihəsi üçün görüşlərin 

təyini və idarə olunmasında istifadə olunacaq B2B sistem 

heç bir hazır sistem istifadə edilmədən ERAsoft MMC 

tərəfindən hazırlanmışdır. 

«E-visas» — onlayn formatda viza əldə etmək üçün 

istifadə olunan portal, ERAsoft MMC tərəfindən heç bir 

hazır sistem istifadə edilmədən hazırlanmışdır. 



«Caspian Event Organisers» - Azərbaycanda keçirilən bir 

çox beynəlxalq sərgi, forum, konfrans və s. tədbirlərin 

təşkilatçısıdır. 

 

«ERAsoft MMC» tərəfindən təşkilatçı üçün hər tədbirə 

uyğun sayt, admin panel, iştirakçılar və ziyarətçilər üçün 

şəxsi kabinet, onlayn ödəniş sistemi, emailing sistemi, data-

export və data-analitika sistemləri, API, qeydiyyat, sifariş və 

digər şirkət işlərinin avtomatlaşdırılması üçün elektron 

sistemlər hazırlanmışdır. 

Online sistemlər 



«Iteca Caspian MMC» - Xəzər regionunda sərgi və 

konfransların ən böyük təşkilatçılarından biridir. 

 

Şirkətinin rəsmi saytı «ERAsoft MMC» tərəfindən heç 

bir hazır sistem istifadə edilmədən hazırlanmışdır. 

 

Korporativ saytlar 

«Iteca Caspian MMC» üçün hazırladığımız digər saytlar 



Tərəfimizdən hazırlanmış digər saytlar 



Tərəfimizdən hazırlanmış digər saytlar 


