
» Etkileyici, İlgi Çekici ve Kreatif Görsel Tasarım 

Turizm ve Hotel sektörü ile uyumlu, ilgi çekici ve akılda kalıcı,  profesyonel tasarım. 

» Dinamik, Yönetilebilir ve Modern Alt Yapı 
First Class Hotel Scripti, ( PHP | MySQL-PDO | Css+xHtml | jQuery | Ajax ) kullanılarak 

dizayn edilmiştir.  

» HTML5 + CSS3 + Full Responsive! 
First Class Hotel Scriptimiz, HTML5 + CSS3 teknolojisi ile hazırlanmış olup, mobil cihaz 

ve tabletlerle full uyumludur. 

» Sınırsız Çoklu Dil! 
Gelişmiş dil yönetimi menusunden istediğiniz kadar dil ekleyebilir ve 

yönetebilirsiniz. Ayrıca, çıtayı biraz daha yükselterek ziyaretçilerinizin tarayıcı diline göre 
otomatik aktif olmaktadır. 

» Özel Yönetim ve Kontrol Paneli  
Web sitenizdeki tüm alanların yönetim ve kontrolünü, kolay ve pratik yönetim 

panelinizden rahatlıkla sağlayabilirsiniz. 
 

» Gelişmiş Oda Yönetimi 

Hotelinize ait odaları, tüm özellikleri ve bilgileri ile birlikte ayrıca birden fazla fotoğraf ile 

sisteme ekleyerek müşterilerinize sunum yapabilirsiniz. 
 

» Gelişmiş Rezervasyon Sistemi 

Müşterileriniz web siteniz üzerinden giriş ve çıkış tarihleri, yetkişkin ve çocuk bilgilerini 

girerek rezervasyon sorgulaması yapar. Sistem giriş ve çıkış tarihlerini, günlük fiyat ile 

hesaplayarak ücreti yansıtır. Müşterileriniz dilediği odayı seçerek online ödeme(paypal, 

havale/eft, nakit) ile rezervasyon yapabilir. Ayrıca yapılan rezervasyonları sms paketiniz 

var ise, sms olarakta bildirim alabilirsiniz. SMS Paketlerimiz için tıklayınız. 
 

» Anasayfa'da Odalar 

Anasayfanızda, istediğiniz odaları öne çıkarabilir ve dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. 

 

» E-Bülten ve Toplu Mail 

Web sitenizin footer kısmında bulunan e-bülten kayıt alanından ziyaretçilerinizin e-

postalarını toplayabilir ve toplu olarak mail gönderebilirsiniz. Ayrıca elinizde mevcut e-

posta datası var ise manuel olarak da mail datanıza ekleme yapabilirsiniz. 

 

» Blog 

Google'da ön sıralarda yer almak için blogunuza düzenli olarak yazı ve makaleler 
ekleyebilirsiniz. 

» Sayfa Yönetimi 
Sayfa yönetimi ile Hoteliniz ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici sayfalar ekleyebilir, 

düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

» Gelişmiş Slider 

Web sitenizin ana sayfasında büyük bir alanda fotoğraflar ile görsel geçişleri 
ekleyebilirsiniz.  

» Foto Galeri 
Hotelinizi tanıtıcı fotoğraflar yükleyebilirsiniz. 

 

https://www.sitemio.com/sms-paketleri


» Menü Yönetimi 
Web sitenizin üst kısmında yer alan menü sistemini, yönetim panelinizden 

düzenleyebilirsiniz. 

» %100 Full Google SEO Uyumluluğu 

Sef link yapısı  +  her sayfa için özel meta bilgileri  +  otomatik sitemap. 

Diğer Özellikler; 

 Yönetim panelinden logo yükleyebilirsiniz. 

 Yönetim panelinden favicon yükleyebilirsiniz. 

 İletişim bilgilerini yönetim panelinden düzenleyebilirsiniz. 

 Sosyal medya butonları için bağlantılar ekleyebilirsiniz. 

 Google Analytics kodunuzu yönetim panelinden ekleyebilirsiniz. 

 İletişim sayfasında, ulaşım krokinizi Google Maps olarak gösterebilirsiniz. 

 İletişim formları, kayıtlı e-posta adresine gönderildiği gibi, aynı zamanda yönetim 

panelinde de listelenir. 

Otel hazır sitemizden sizde sipariş vermek istiyorsanız şayet sayfamızı ziyaret 

ediniz; www.isaturan.com 


