Etkileyici, İlgi Çekici ve Kreatif Görsel Tasarım
Tüm sektörler ile uyumlu, ilgi çekici ve akılda kalıcı, kreatif tasarım.

Dinamik, Yönetilebilir ve Modern Alt Yapı
Ultimate Business firma scripti, ( Php, MySql(PDO), Css + xHtml, jQuery + Ajax ) kullanılarak dizayn
edilmiştir.

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, çıtayı biraz
daha yükselterek ziyaretçilerinizin tarayıcı diline göre otomatik aktif olmaktadır. Ek olarak dilerseniz para
birimini dil ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Ürün Yönetimi
Firma ürünlerinizi kodu + stok durumu + kdv oranı gibi bilgiler ile birden fazla fotoğraflı şekilde sitenize
yükleyebilir ve sipariş alabilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ürünleri öne çıkararak anasayfanızda gösterebilirsiniz.

Ürün Kategori Yönetimi
Ürün gruplarınızı kategorize edebilir, her ürün kategorisi için özel meta bilgileri ve açıklamalar
ekleyebilirsiniz.

Online Sipariş!
Web siteniz üzerinden online sipariş kabul edebilirsiniz. Müşterileriniz ürün detay sayfasında "Sipariş Ver"
butonuna tıklayarak sipariş verebilir. Sipariş işleminden sonra yönetim panelinize kayıt düşmekle birlikte
tarafınıza anlık sms ve e-posta olarak bildirim gelir. Ayrıca sipariş özelliğini admin panelinden aktif/pasif
edebilirsiniz.

Hizmet Yönetimi
Firmanıza ait hizmetlerinizi kategori bazlı ekleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Müşteri Görüşleri
Müşteri yorumlarınızı anasayfanızda firma logosu + yetkili adı soyadı + firma ünvanı olarak
yayınlayabilirsiniz.

Projelerimiz
Projelerinizi, tamamlanan ve devam eden şeklinde birden fazla fotoğraflarla destekleyerek sitenize
ekleyebilirsiniz.

Servisler
Vermiş olduğunuz hizmetler ya da servisler ile ilgili anasayfanızda ikonlu olarak tanıtım blokları
ekleyebilirsiniz.

Rakamlarla Biz
Firmanıza ait istatistiki bilgileri, anasayfanız üzerinden yayınlayabilirsiniz.

Markalar
Birlikte çalıştığınız markaları veya referanslarınızdan ön planda gözükmesini istediğiniz markaları
anasayfanızda yayınlayabilirsiniz.

Şubeler / Bayiler
Firma şube ve bayilerinizin adres, telefon, e-posta ve google maps haritalarını lokasyon bazlı listeleyin.

Belgeler
Firmanıza ait belgelerinizi ister resim formatlarında, isterseniz pdf olarak yayınlayın.

E-Katalog
Firma kataloglarınızı ister pdf, isterseniz harici url olarak ekleyebilirsiniz.

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.

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.

Foto ve Video Galeri
Firma ve kuruluşunuz ile ilgili kategorili olarak fotoğraflar ve videolar yükleyebilirsiniz.

Referanslar
Firma, kurum ya da kuruluşunuzun kategorili olarak referanslarınızı ekleyebilirsiniz.

Menü Yönetimi
Web sitenizin üst kısmında yer alan menü sistemini, yönetim panelinizden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca ürün
ve hizmetlerinizi tek bir tık ile otomatik olarak menunuzde gösterebilirsiniz.

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.

Gelişmiş Anasayfa Dizaynı
Web site anasayfanız üzerinde yer alan tüm alanları, aktif/pasif yapabilir ve sıralamasını değiştirebilirsiniz.

E-Bülten (Toplu SMS ve E-Posta)
Sitenizin en alt kısmında yer alan e-bülten alanı ile ziyaretçilerinize toplu sms ve e-posta gönderimi için ebülten kaydı alabilirsiniz.

Gelişmiş Footer
Web sitenizin en alt kısmı olan footer kısmının arka planını, admin paneli üzerinden rahatlıkla
değiştirebilirsiniz. Ayrıca footer linklerini istedğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

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.

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.

En gelişmiş hazır kurumsal firma sitemizden sizde sipariş vermek istiyorsanız şayet sayfamızı ziyaret
ediniz; www.isaturan.com

