
 

Etkileyici, İlgi Çekici ve Kreatif Görsel Tasarım 

İnşaat sektörü için eşsiz, ilgi çekici ve akılda kalıcı,  modern tasarım. 



Dinamik, Yönetilebilir ve Modern Alt Yapı 

Ernova Gelişmiş İnşaat Scripti, ( Php, MySQL (PDO), Css + xHtml, jQuery + Ajax) 

kullanılarak üretilmiştir. 

Full Responsive! (Mobil Uyumlu) 

Mobil cihaz ve tabletlerle uyumlu responsive tasarım. 

(MultiColor) Sınırsız Renk! 

Firma kurumsal renklerine uyum sağlayacak şekilde tema renklerini sınırsızca 

değiştirebilirsiniz. 

(MultiLanguage) Sınırsız Çoklu Dil! 

Gelişmiş dil yönetimi menusunden istediğiniz kadar dil ekleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

Ayrıca, ziyaretçilerinizin tarayıcı diline göre otomatik aktif olmaktadır. 

Proje Yönetimi (Tamamlanan / Devam Eden / Gelecek) 

Tamamlanan - Devam Eden - Gelecek projelerinizi web sitenize detaylı olarak 

ekleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

Şubelerimiz 

İnşaat firmanıza ait şubelerinizi detaylı olarak sitenizde yayınlayabilirsiniz. Şubeler 

butonunu menüde göstereceğiniz gibi ayrıca iletişim sayfasında da yer almaktadır. 

Şubenizin olmaması durumunda ilgili buton otomatik gizlenmektedir. 

Tam Kontrol! 

Web sitenizde bulunan tüm alanların kontrolünü, (sıralama/aktif-pasif) Yönetim Paneli 

/ Genel Ayarlar bölümünden sağlayabilirsiniz. Böylelikle istemediğiniz alanları 

gizleyebilir veya sıralamasını değiştirebilirsiniz. 

Sayfa Yönetimi 

Sayfa yönetimi ile kuruluşunuz ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici sayfalar ekleyebilir, 

düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

Blog 

Firma ve kuruluşunuz ile ilgili özel yazılar ve makaleler yayınlayabilirsiniz. 

Servis İkonları (Anasayfa) 

Anasayfanızda verdiğiniz hizmetler vb. ile ilgili ikonlu ve açıklamalı ibareler 

ekleyebilirsiniz. 

 

Haber ve Duyurular 

Firma, kurum ya da kuruluşunuz ile ilgili güncel haber ve duyuru yayını yapabilirsiniz. 



Header Arka Plan İmajları 

Tüm sayfalar için farklı ve özel header background imajlar yükleyebilirsiniz. 

Gelişmiş Slider 

Web sitenizin ana sayfasında büyük bir alanda fotoğraflar ile görsel geçişleri 

ekleyebilirsiniz. 

Menü Yönetimi 

Web sitenizin üst kısmında yer alan menü sistemini, yönetim panelinizden 

düzenleyebilirsiniz. 

Sidebar Yönetimi 

İsteğe bağlı olarak sayfa yapılarınız için sidebar bölümünü aktif/pasif edebilirsiniz. 

Standart olarak aktif gelmektedir. Pasif hale getirdiğinizde sidebar bölümü kapatılıp 

sayfa yapınız tam sayfa olarak genişletilir. 

Toplu SMS ve E-Posta 

Sistemde kayıtlı bulunan üyeler ile birlikte, sitenizin en alt kısmında yer alan e-bülten 

kısmı aracılığı ile elde ettiğiniz mail ve gsm no datalarınıza, toplu sms ve e-posta 

gönderebilirsiniz. 

Tüm Sabit Metinler Yönetim Panelinde! 

Herhangi bir yazılım ve kod bilgisine gerek duymadan, site üzerinde bulunan tüm 

metinsel bilgileri admin paneliniz üzerinden rahatlıkla değiştirebilir ve kendinize göre 

revize edebilirsiniz. 

%100 SEO Uyumluluğu 

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

Cache - Önbellek Sistemi 

Cache, önbellek sistemi ile web sitenizin sayfaları jet gibi açılır. 

Google PageSpeed Insights 

Yüksek Google PageSpeed Insights değeri ile, Google'nin gözünde daha iyi 

pozisyonda olun! 

 

Tam Güvenlik + Tam Koruma 

Yazılımımız tüm bilinen güvenlik açıklarına karşı gerekli kontrol ve testlerden başarı 

ile geçmiş olup, ayrıca spam botlara karşı gerekli donamıma sahiptir. 

 

 



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. 

 

İnşaat hazır sitemizden sizde sipariş vermek istiyorsanız şayet sayfamızı ziyaret 

ediniz; www.isaturan.com 


