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Sayın ;
Firmamızın, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tam profesyonel bir ekiple çalıştığını ve kurumsal olarak daha güçlü bir yapıda,
sorunlarınıza çözüm odaklı bir yaklaşımda bulunacağımızı bildirmek isteriz. Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden
dolayı teşekkür ederiz.İhtiyaçlarınız doğrultusunda bizden istediğiniz ürünlerimizin detayları ile birlikte fiyat teklifimizi sunuyoruz.Bilginize
arz eder, iyi çalışmalar dileriz.
Yapacağınız iş ile doğru orantılı olarak, size yararlı olacak ürünlerimizi belirledik. Ve detaylarını aşağıda dikkatinize sunmaya çalıştık,
Firmamızın BTK‘ya kayıtlı olduğunu ve tüm ürün ve hizmetlerimizin yasalara uygun olduğunu hatırlatırız.

PLAN 1 Teklifimiz
ADET – SÜRE

ÜRÜN ADI

Kurumsal Web Site Yönetim Paneli Yazılımı Proje 2
Özel Tasarım Hizmeti Proje 2
Mobil Site Tasarım
Responsive tasarım ile karıştırılmamalıdır.Bkz.Açıklamalar
SSL Sertifikası Hizmeti
Elektrogün Otomatik Özel Gün Kutlama Robotu

FİYATI

Tek Seferlik
Tek Seferlik
Tek Seferlik

4.500,00 TL
4.500,00 TL
Hediye 1.000,00 TL

Tek Seferlik
Yıllık

Hediye175,00 TL
Hediye 101,00 TL

Online Chat Modülü

Yıllık

Hediye 500,00 TL

Ön Muhasebe Sistemi (Bulut – Stoksuz V1)
İlk yıl tüm PLUS sürümü hediye edilmektedir. PLUS
sürümüne devam edilmek istenir ise, yıllık yenileme
ücreti 250,00 TL + KDV dir.
PLUS özellikleri harici, Fatura, Çek, Senet, Cari, Kasa,
Banka özellikleri
ile kurumsal hosting paketini kullandığınız sürece, ek
ücret yansımadan çalışacaktır
Kurumsal Hosting Paketi
Her yıl yenileme bedeli 330 TL+ KDV olup dilerseniz
Daha düşük hosting paketleri ile yenileme yapabilirsiniz
Kurumsal Mail Hosting Paketi
Her yıl yenileme bedeli 110 TL+ KDV ile ücretlendirilir
CDN Hizmeti Dinamik 10GB
Güncelleme Hizmeti

Yıllık

Hediye 400,00 TL

Yıllık

Hediye 330,00 TL

Yıllık

Hediye 110,00 TL

Her yıl yenileme bedeli 101 TL + KDV ile ücretlenir

Siteniz üzerindeki kullanıcıları takip edebilme özellikli

Yıllık
Süresiz
TOPLAM
KDV Dahil
Toplam

İlk Yıl Hediye 850,00 TL
Hediye
9.000.00 TL
10.620,00 TL

Alınabilecek Ekstra Hizmetler

ÜRÜN ADI

ADET – SÜRE

FİYATI

Özel Tasarım Hizmeti V3 Upgrade +
Tek Seferlik
1.250,00 TL
Özel Yazılım Hizmeti Plus Pakete Upgrade +
Tek Seferlik
1.250,00 TL
Mobil Uygulama Yazılım Hizmeti*
Tek Seferlik
3.000,00 TL
Güncelleme Hizmeti Ekstra Mini*
Aylık
250,00 TL
Sosyal Medya Takip Hizmeti
Aylık
375,00 TL
Her ilave sosyal medya grubu için +100 TL eklenir.
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Tek Sefer
675,00 TL
Logo ve Marka Tescili (1 Sınıflı) Her + Sınıf için 305 TL
Başvuru
655,00 TL
GittiGidiyor, Sanal Pazar, E-Ptt Avm gibi sanal pazarlara
Tek Seferlik
2.500,00 TL
otomatik bağlantı
Kredi Kartına Peşin fiyatına 6 Taksit yapılabilmektedir.
*işaretli hizmetlerimiz talebe göre tercihen alınacak hizmetlerdir.
Yukarıdaki teklifimizde yer alan hizmetlerin detaylı açıklamaları devam eden sayfalarda bulabilirsiniz.
Teklifimiz 30.09.2019 tarihine kadar geçerli olup, Yazılım ekiplerimizin şuanki yoğunluğuna göre 26.09.2019
da başlanması halinde en çok 30 günde teslim edilir.
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Özel Tasarım Uygulaması Proje 2 (Kodlama + Tasarım )

Hizmet Sunumu;
Tasarım asistanımız tarafından siteniz için logonuza ve yapılmak istenen işe uygun, kullanıcı dostu,
farklılıkları yansıtabilecek özel bir tasarım hazırlanır ve hazırlanan tasarım üzerinde, dilediğiniz düzenlemeyi
gerçekleştirip istediğiniz gibi projeyi yönetebilmeniz sağlanır. Web tasarımlarımızın en önemli özellikleri,
sizin için üretilmesi ve başka bir firmada bulunamamasıdır. Ayrıca tüm web sitesi paketlerimizin genel özelliği, 3 işletim sistemi 8 farklı tarayıcı için planlanabilmesidir. Ve elbetteki responsive özelliklere sahip
olması, yani her çeşit büyüklükteki bilgisayar ekranlarında bütünlüğü bozmadan kullanılabilmesidir.
V1 Tasarım; E-Ticaret siteleri için Ana Sayfa tasarımının ve Alt Sayfa tasarımının yazılıma uygun olarak
dizayn edilme hizmetidir.
Nasıl Çalışırız.
1. Tasarım hazırlanma aşamasında, sizden beğendiğiniz bir iki sitenin ismi istenir ve tasarım
asistanımız hem sizin beğendiğiniz hem de kendi tecrübelerine göre tamamen size özel bir site
tasarımı hazırlamaya başlar.
2. Hazırlanan tasarım üzerinde sınırsız revize, yapabilirsiniz.* Sizinle diyaloğa geçerek, daha iyi
yapılabilecekler veya hoşunuza gitmeyen özellikler konuşulur ve anında proje üzerinde uygulanır. Ve
en doğru en özgün tasarım elde edilinceye kadar, çalışma sizin kontrolünüzde devam eder.Ve
onaylamanız için size sunulur.
*Sınırsız revize, sözleşme teslim tarihi dikkate alınarak yapılabilir.
3. Onayladığınız tasarım, web tasarım servisimize aktarılır ve ekibimiz tarafından, bilgisayarlarda çalışan 8 farklı
tarayıcı ve 3 farklı işletim sisteminde rahat çalışacak düzeyde (Html, css, javascript) kodlanır,
Responsive ayarları yapılır. Yani her tipteki monitörde (küçük, büyük, mini), aynı şekilde açılacak
biçimde düzenlenir.
4. Artık siteniz, HTML olarak kullanıma hazırdır. Sitenizi dinamik olarak kullanabileceğiniz Satın aldığınız
bir yazılım hizmeti mevcut ise, yazılım servisimize aktarılacak ve tasarım işlemi sona erdirilecektir.
Ücretlendirme;
Standart web paketlerimizde, çalışma süremiz 1 hafta (6 gün) ve iki personelimiz tarafından oluşturulacaktır. Dolayısı ile, ücretlendirmesi de doğru orantılı olarak belirlenmiştir.
Ücret: 4,500,00 TL + KDV
Tekil Alımlarda Ücreti :5.850,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 6.903,00 TL )

Tasarıma Uyarlanmış Size Özel Yönetim Paneli
Hizmet Sunumu;
Firmanızın dünyaya açılacak penceresi olan, en temel reklamınızı yapacak web siteniz’i, mail adreslerinizi,
sms ve fax ihtiyaçlarınızı ve personel takiplerinizi tek bir panelden ek bilgilere sahip olmadan yönetebileceğiniz benzersiz bir yönetim hizmetimizdir. Ayrıca size özel olarak geliştirilebilir özellikleri bulunmaktadır.
Kısaca, tek bir çatıda onlarca servisi yönetebileceğiniz güvenli bir panel sunarız. Bu sayede, sadece resim
ve haber eklemek için kullanılan standart web sitelerinden çok daha özgün hale dönen yeni bir web siteniz olur. Unutmadan söyleyelim, Web siteniz, bir yerlerde durmaz. Cebinizden de yönetilebilir niteliklere sahip olacaktır.
Nasıl Çalışırız.
1. Yazılım ekibimizden site projenizi yöneten çalışanımız size ulaşarak, yönetim panelinde nelerin
yapılabileceğine dair kısa bir bilgi verir ve ardından sizin özellikle isteyebileceğiniz ek bir özellik olup
olmayacağını sorar.
2. Sizden alınan bilgiler ışığında, doğrulama işlemi yapılarak kontrol panelinizin yazılımı hazırlanmaya
başlanır. Kontrol paneliniz, daha önce bir çok farklı uygulamamızda denediğimiz, kullanılabilirliği test
edilmiş modüllerden oluşmaktadır.
3. Hazırlanan modüller, HTML tasarımınızla birleştirilir ve kullanıma hazır hale getirilir.
Ücretlendirme;
Web site yönetim paketlerimizde, çalışma süremiz 1 hafta (6 gün) ve bir personelimiz tarafından oluşturulacaktır. Dolayısı ile, ücretlendirmesi de doğru orantılı olarak belirlenmiştir.
Ücret: 4,500,00 TL + KDV
Tekil Alımlarda Ücreti :5.850,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 6.903,00 TL )
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Mobil Site Tasarımı (Kodlama + Tasarım )

Hizmet Sunumu;
Normal web site tasarımları bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlanırken, Mobil web sitesi tasarımlarımız, mobil cihazlarda çalışacak
şekilde tasarlanır.
Şöyleki;
Her ne kadar, teknoloji gelişmiş olsa da mobil cihazlar ile bilgisayarların teknolojileri ve kapasiteleri farklıdır.
Ne kadar güçlü (işlemci/ram) özelliğine sahip mobil cihazınız olursa olsun, evdeki bilgisayarınız kadar hızlı
bir internet hattı olmayacağı gibi, evdeki bilgisayarınız kadar geniş bir ekranı da olmayacaktır.
Mobil cihazlar ile bilgisayarlar teknik olarak biri birlerine çok yakın gibi görünseler bile, aralarındaki teknoloji uçurumunu telefon operatörlerinin servisleri ile daha rahat anlayabiliriz. Şöyle ki; evimizdeki internet hattımız sınırsız ve ucuz iken, telefonumuzdaki internet hattımız henüz 6 – 10 gb/ay sınırına bile
ulaşamamıştır ve evlere oranla çok daha pahalıdır. Evlerdeki anlık hızımız 8 – 16 – 100 -1000 mbit, telefonlarımızda ise henüz 4 – 16 – 32 mbit arasındadır.
Bu sebeple, en hızlı teknolojiye göre hazırlanmış olan ve sayısız tekniği içinde bulunduran web
tasarımınız, mobil cihazınızda da bilgisayarlarda açıldığı gibi açılacaktır. Ancak, resim kaliteleri, indirilen
mb seviyeleri ve açılış oranları bilgisayara göre ayarlı olduğundan, cep telefonlarında yavaş açılmasına
sebep olacak, kullanıcıları sıkacaktır. Çünkü tasarımınız ne kadar kullanıcı dostu, canlı ve güzel veya
responsive özelliğine sahip olursa olsun, bilgisayarlar için hazırlanmıştır. Ve bir mobil cihazın rahatça
çalıştırabileceği özelliklere sahip değildir.
Bu sebeplerle, mobil site tasarımınız hazırlanırken, web site tasarımınız en baştan planlanır
Tasarım asistanımız tarafından mevcut site tasarım ve renklerine en uygun, kullanıcı dostu özel bir tasarım
hazırlanır ve hazırlanan tasarım üzerinde, dilediğiniz değişikliği gerçekleştirip istediğiniz gibi projeyi yönetebilmeniz sağlanır. Mobil tasarımlarımızın en önemli özellikleri, sizin için üretilmesi ve başka bir firmada
bulunamamasıdır. Ayrıca tüm mobil sitesi paketlerimizin genel özelliği, android, Windows, apple işletim
sisteminde çalışacak şekilde planlanır.

Not: Bu ürün, indirilebilen ve mobil cihazlara kurulan mobil uygulama ürünlerinden değildir. Bu ürün
mobil web sitesi tasarımını içermekte ve anlatmaktadır.
Nasıl Çalışırız.
1. Tasarım hazırlanma aşamasında, web sitenize uygun olarak tasarım asistanımız özel bir tasarım hazırlamaya
başlar.
2. Hazırlanan tasarım üzerinde sınırsız revize, yapabilirsiniz.* Sizinle diyaloğa geçerek, daha iyi
yapılabilecekler veya hoşunuza gitmeyen özellikler konuşulur ve anında proje üzerinde uygulanır. Ve
en doğru en özgün tasarım elde edilinceye kadar, çalışma sizin kontrolünüzde devam eder. Ve
onaylamanız için size sunulur.
*Sınırsız revize, sözleşme teslim tarihi dikkate alınarak yapılabilir.
3. Onayladığınız tasarım, mobil tasarım servisimize aktarılır ve ekibimiz tarafından, mobil cihazlarda çalışan 3
farklı
işletim sisteminde rahat çalışacak düzeyde (Html, css, javascript) kodlanır, Responsive ayarları yapılır
4. Artık siteniz, Mobil HTML olarak kullanıma hazırdır. Sitenizi dinamik olarak kullanabileceğiniz Satın
aldığınız bir yazılım hizmeti mevcut ise, yazılım servisimize aktarılacak ve tasarım işlemi sona
erdirilecektir.
Ücretlendirme;
Standart mobil paketlerimizde, çalışma süremiz 1 hafta (6 gün) ve iki personelimiz tarafından oluşturulacaktır. Dolayısı ile, ücretlendirmesi de doğru orantılı olarak belirlenmiştir.
Ücret: 1.000,00 TL + KDV .
Tekil Alımlarda Ücreti : 1,650,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 1.947,00 TL.)
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Kurumsal Hosting Paket 1
Hizmet Sunumu;
Web sitenizin 7/24 (%98) yayında kalabilmesi için hosting (barınma alanına) ihtiyacı vardır. Barınma alanları, sitenizin boyutuna (kapladığı alan /mb) ve sunucunun kapasitesine göre farklılıklar gösterir. Dolayısı
ile 7 gün 24 saat çalışacak alt yapıyı vermek oldukça maliyetli olmaktadır. Bir çok bilişim firması maliyetleri
düşürmek ve daha fazla kar elde etmek için, hosting paketlerinin vazgeçilmez öğeleri olan, web, mail,
dns, mysql gibi servisleri tek bir sunucu üzerinde vermekte ve yüzlerce site müşterisi sektör farkı gözetmeksizin yine aynı sunucu üzerinde barındırılmaktadır. Bu sayede müşterilerine esasen zarar veren (bilişim
firmasını ise inanılmaz karlar elde ettiren) 40 – 100 TL / yıl gibi ücretlerle cazip paketler oluşturulur,
sunulur.
Böylelikle hosting hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan bir çok kişi sunulan birleştirilmiş hizmetlerin
fiyatlarının cazibesine kapılarak, satın alır. Bu durum hem teknik zararlara hemde ticari kayıplara
uğramanıza taban hazırlamaktadır. Şöyle ki, siteniz için olmazsa olmaz hedeflerden en önemlisi, sizi
tanımayan insanların sitenize girmesini sağlamaktır. Ve bu insanlar sitenize girebilmek için arama motorlarını kullanır. (Örn: Google). Arama motorlarıda, internet sitelerini listelerken, bir dizi kriteri göz
önünde bulundurur. Bu kriterlerden en önemlisi, web sitenizin, hızlı açılması ve kendine özgü servislerinin bulunabilmesidir. Dolayısı ile bu alt yapıda olmayan, tek bir sunucuda birleştirilmiş hizmetler sunan
40/100 tl lik cazip paketler, arama motorunun kriterine uymaz ve liste dışı kalmasını sağlar. Bu durum
farkında olmadan mali kayıplar yaşamanıza sebep olacaktır.
Ayrıca, yüzlerce farklı müşteri aynı sunucudan hizmet aldığı için, her hangi bir müşterinin sitesine
yapılacak bir saldırı veya kod hatası durumunda sunucudaki etkilenen servisi sizde kullanamaz duruma
gelirsiniz. Bu da teknik zararlar görmenizi sağlar.
Peki biz bu işi nasıl yapıyoruz?
Kurumsal hosting paketlerimizin tümü beş ayrı sunucudan iki ayrı data merkezden hizmet almaktadır. Yani
Dns, Mail, MySQL, Web gibi servislerin her biri ayrı bir sunucuda çalışacak şekilde hazırlanır. Bu sayede,
sunucular çok fazla talep halinde bile sadece bir servis çalıştıracağı için, standart hosting paketlerine göre
beş kat daha hızlı çalışacaktır. Ayrıca, müşterilerimiz arasında sektör farkını göz önünde bulundurduğumuz
için, aynı grup sunucularda aynı sektörden müşteri olmamasına özen gösteririz ve tabiki her sitenin kendine özel adanmış bir ip adresi olacağından, tam donanımlı bir alt yapı ile çalışmasını sağlarız.
Hosting Servisleri;.
Teknik Destek

Mevcut

Arama Motoru (SEO) Optimizasyonu
Mevcut
İstatistik ve Raporlama
Mevcut
RSS Desteği (Son 50 Ürün)
Mevcut
Linux – Windows
Mevcut
Sağlanan Hosting Servisinin Hizmet Özellik ve Limitleri;
Web Alanı / Database
5 GB
Site Adedi
1 Site Eklenebilir
Özel IP
1 Adet
Yıllık Trafik / Sunucu Kullanımı

500 Gb

Haftalık Yedekleme
Mevcut
Aylık Toplam Yedek Limiti
10 GB
Hazır Yedekleme
Ençok 2 haftalık yedek sunucularda hazır bulundurulur.
Haftalık Raporlama
Mevcut
D-DOS Koruması
Planlı
Lokasyon
İzmir – Ankara DC
Sunucu Planlaması
Aynı anda 5 farklı sunucu
Dinamik CDN
2 Adet Servis ve Trafik 25 GB/Ay
SSL
GeoTrust Rapid SSL
Ücretlendirme;
İlk Yıl Ücreti
Paket kapsamına dahildir.
İkinci ve Daha Sonraki Yıllarda
330,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 389,40 TL – Fiyat 3 Yıl Sabittir. )
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Kurumsal Mail Hosting Paket 1
Hizmet Sunumu;
İnternet’in günlük yaşantımıza bu kadar çok girdiği bir dünyada, şüphesizki cep telefonları kadar, maillerde önemli vasıflara sahip olmuştur. Zamanla gönderilen veya alınan evraklar için, belge geçer (fax) teknolojilerinden daha önemli hale gelen mail normları, firmaların hayatında olduğu gibi girmiştir. Bu durum,
büyük kolaylık ve maliyet düşümleri sağlasa da, mail kullanıcılarının uzman kişilerden oluşmaması sebebi
ile ciddi boyutlarda hukuki veya ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Şüphesiz ki; Her şeyimizi oluşturan şirketimizin, evraklarını gönderip aldığımız, müşteri listelerimizi kaydettiğimiz, müşteri ve çalışan diyaloglarımızı sağladığımız çok önemli araçlardır. Ancak bu denli önemli olmasına karşın; bilinçsizce kullanılmakta ve firmaların bilgileri ücretsiz servislere (gmail.com, hotmail.com
vb.. gibi) yüklenmektedir. Elbette bu bilinçsizlik beraberinde bir çok risk taşımaktadır.
Peki olması gereken bilinç nedir? Ücretsiz, iletişim doğrumudur?
Bilinçsizce yapılan kullanımlarda, karşılaşılabilecek zararlar nelerdir? Bu soruların cevaplarına kısaca değinelim;
Esasen, her şeyin ticari bir çıkar uğruna yapıldığı günümüzde iletişimin ücretsiz olması mümkün olmamalıdır. Peki bu kadar
pahalı bir teknolojik alt yapıyı, bu firmalar (hotmail.com, gmail.com) neden bize ücretsiz sunar?
Cevap basit: Çünkü en değerli bilgilerimizi, müşterilerimizin bilgilerini, reklam amaçlı saklıyorlar. Ve bu işi, size üyeliğiniz
sırasında imzalattıkları sözleşmelerle yasallaştırırlar.
Böylelikle ilk zararı görmüş oluruz, müşterilerimizin mail adresleri artık ellerindedir ve o mail adreslerinden diğer sosyal
paylaşım üyelikleri kolaylıkla bulunabilir ve müthiş bir reklam pazarlama faliyetinde kullanılabilir. Peki bu alt yapı sizin olsaydı,
o halde aynı imkan sizde olmazmıydı?
Veya şifrenizi bir başka kişi çaldığında, sizin hesabınıza ulaşmak için kullanacağınız tüm otomatik adımların sonuç vermediği
bir nokta olursa, gmail.com a veya hotmail.com a hangi numaradan veya adresten ulaşıp derdinizi anlatacaksınız?
Veya bir kişi firmanıza veya şahsınıza, hakaretler veya tehditler içeren bir mail gönderdiğinde, Başvurduğunuz mahkeme servis
sağlayıcı olarak hotmail.com veya gmail.com ‚a nasıl ulaşıp, sunduğunuz delillerin doğruluğunu ıspat edecek? Muhtemelen
takipsizlik kararı verilecektir.
Yada, bir personeliniz iş bilgilerinizi rakiplerinize aktarma noktasında hareket ediyor ise, onu nasıl takip edeceksiniz?
İşte tüm bu durumlar, mali kayıplar yaşamanıza sebep olacaktır.
Çünkü kullandığınız iletişim aracı, ücretini ödemediğiniz bir servis’ten gelmektedir ve hak iddanız uzun uraşlarla belki sağlanabilir.

Peki biz bu işi nasıl yapıyoruz?
Kurumsal mail paketlerimizde firmanıza açılan mail adresleriniz isminiz@firmaadiniz şeklinde oluşabiliyor. Ayrıca, alışılagelen mail servislerinin dışında, ana mail belirliyoruz ve firmanız altında gönderilen
veya alınan tüm diğer hesapları bu maile yönlendirebiliyoruz. Kısaca, satış ekibinizin gönderip aldığı
tüm diyalogları, kendi mailinizden rahatlıkla görebiliyorsunuz ancak onlar bunu bilmiyorlar. Ek olarak,
Günlük sınır limiti dahilinde, toplu mail gönderebilme özelliklerine sahip olabiliyorsunuz.
Hosting Servisleri;.
Teknik Destek
İstatistik ve Raporlama
Yedekleme
Linux

Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut

Sağlanan Hosting Servisinin Hizmet Özellik ve Limitleri;
Mail Posta Kutusu
10 Adet
Site Adedi
1 Site Eklenebilir
Özel IP
Mevcut Değil
Günlük Mail gönderim limiti

Aynı anda ençok 2000

Toplam Alan
5 GB
SSL
Mevcut Değil
Ücretlendirme;
İlk Yıl Ücreti
Paket kapsamına dahildir.
İkinci ve Daha Sonraki Yıllarda
110,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 129,80 TL – Fiyat 3 Yıl Sabittir. )
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Hizmet Sunumu;
Bir yıl içerisinde, bayram, özel kutlama günleri, yas günleri ve firmamızın kuruluş yıldönümü gibi standartlaşmış 23 farklı gün yaşıyoruz. Büyük kurumsal firmalar, bu günler yaklaşmadan 5 gün önce ve 5
gün sonrasına doğru, internet sitelerinde, ilgili günlerle alakalı kutlama mesajları yayınlarlar veya
tasarımlarında değişiklik yaparlar.
Biz elektrogün özelliğimiz sayesinde, bu süreci; daha düşük maliyetlerle etkin hale getirebiliyoruz;
Şöyle ki; Sitenizin tasarımı yapıldığı an itibari ile, tasarıma ve logonuza uygun 3 farklı görsel hazırlanır ve
hangi günlerde, devreye gireceği otomatik kontrol paneli sayesinde planlanır.
Bu sayede;
1.
YılBaşı
2.
14 Şubat Sevgililer Günü
3.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
4.
14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası
5.
23.Nisan Ulusal Bayram
6.
19.Mayıs Ulusal Bayram
7.
Mayıs ayı 2.hafta Anneler günü
8.
Haziran ayı 2.hafta Babalar günü
9.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10.
30 Ağustos Ulusal Bayram
11.
29 Ekim Ulusal Bayram
12.
Dini Bayram Şeker Bayramı
13.
Dini Bayram Kurban Bayramı
14.
10 Kasım Yas günü
15.
24 Kasım Öğretmenler Günü
16.
Firmanızın kuruluş günü
17.
İlinizin kurtuluş yıl dönüm günü
18.
4 Adet Dini Kandil Günü
19.
Hicri Yılbaşı
İçin en başta farklı 3 görsel hazırlanır ve ilgili tarihlerde devreye girecek şekilde sitenize entegre edilir. Bu
sayede, 1 yıl içerisinde bu gibi durumları düşünmek zorunda kalmazsınız.

Nasıl Çalışırız.
1. Tasarım ekibimiz, hazırladığı 3 farklı görseli size sunar.
2. Onaylamanız halinde sisteme entegre ederek, çalışmasını ve takibini sağlayacaktır.
Ücretlendirme;
Hizmetler 1 personelimizin günlük 1 gün 6 saatlik çalışmaları ile sağlanır..
Ücret doğru orantılı olarak planlanmıştır. İlk kurulumla satın alındığında ilk üç ay için bir kere ücretlenir.
İlk Yıl Ücret: Paket Kapsamına Dahildir.
Yenileme Ücreti Yıllık 101,69 TL + KDV ( Kdv Dahil 119,99 TL. – 3 yıl sabit

Online Chat Paneli

Hizmet Sunumu;
Ziyaretçileriniz sitenizi gezerken, onlara merhaba demek isterseniz veya anında müşteri temsilcilerinize
bağlanmalarını sağlamak isterseniz, bu hizmetimiz tam olarak bu amaç için üretilmiştir. Ayrıca, reklam yönetimi ve müşteri adaylarının belirlenebilmesi için, çok ayrıntılı raporlar sunar. Dilediğiniz sürelerde Offline
konuma alabilir, cep telefonunuzdan da yönetebilirsiniz.
Nasıl Çalışırız.
1. Kendi markamız olan „Sistemal“ markalı özel yazılım ürünüdür.
Ücretlendirme;
Yıllık olarak ücretlenir, ancak paket alımlarında ömür boyu lisanslandırılır..
Ücret: Paket Kapsamına Dahildir / Ömür Boyu.
Tekil Alımlarda Ücreti : 645,50 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 761,69 TL.)
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Güncelleme Hizmeti
Hizmet Sunumu;
Web sayfanız için, ay içerisinde bir iki kez sizi rahatsız ederiz. Ve güncellenmesini istediğiniz, ekleyeceğiniz
bir eklenti varmı yokmu öğreniriz. Yada sizden bazı bilgileri talep eder, sitenizin daha canlı halde kalmasını
sağlarız. Şimdi farklı bir bakış açısıyla, esasen güncelleme hizmetinin ne derece önemli bir hizmet
olduğunu kısaca anlatmak isteriz;
Reel İşyerinizin olmazsa olmazları nelerdir? Sanal İşyeriniz (Web Siteniz) karşılıkları nelerdir? Bunlara kısaca
göz atalım!
1. Tabela / Çalışma İzni / Kayıtları
Sanal İşyerimizdeki adına; Alan Adı / Domain Name denir.
2. Kiralayacağınız veya satın alabileceğiniz şehrin en işlek caddesinde veya bütçenize göre bir semtte,
yapacağınız işe göre değişecek metrekarede bir mekan / dükkan / veya iş hanı.
Sanal İşyerimizdeki adına; Hosting Hizmeti / Yapılacak işin niteliğine göre MB, ve anlık aylık hız seviyelerinde.
3. Ürünlerinizi yerleştirebileceğiniz raflar, müşterilerinizi ağırlayacağınız koltuk, dolap kısaca bir sefer satın
alacağınız ve uzun süreler boyunca kullanacağınız Mobilyalarınız.
Sanal İşyerimizdeki adına; Web Tasarım
4.Bir sefer satın alacağınız Televizyon, Buzdolabı veya aylık olarak ödeyeceğiniz telefon fax gibi elektronik cihazlarınız.
Sanal İşyerimizdeki adına; Web Yazılım Satışını yapmak istediğiniz ürünleriniz, planlarınız ve çalışanlarınız. Sanal
İşyerimizdeki adına; GÜNCELLEME HİZMETİ denir.

yukarıda anlattığımız bu 5 madde reel mağazanız için olmazsa olmazlardan değil mi?
Bu benzetmelerle baktığımızda, nasıl ürünsüz veya personelsiz bir işletme olmazsa Güncelleme işlemleri doğru ve planlı şekilde yapılmayan web sayfalarıda asla başarılı olamazlar.
Not: Bu ürün, reel mağzalardaki reklam tanıtım faliyetleri (afiş, poster, dağıtım, gazete dergi reklamları vb.), sanal mağazanızdaki adıyla SEO Amaçlı
Hizmetler ile karıştırılmamalıdır. Bu bir reklam tanıtım / SEO ürünü değildir.

Hizmet Özellikleri;
Web sayfanız, aylık olarak güncellenir ve raporlanır.
Paket Limitleri;
Kampanya Düzenleme ve Görseller Oluşturma
Ürün ve sayfa güncellemeleri
Kullanıcı veya Müşteri mesajlarının yönlendirilmesi veya cevaplanması

Ürün veya sayfalarınızla alakalı kötü yorumların elenmesi
Detaylı Haftalık Rapor Sunumları
Kullanıcı iz sürüm hizmeti
Kullanıcı iz sürüm planlaması

Ayda 1
Ayda 1 / AnaSayfa
Mevcut Değil
Mevcut Değil
Ayda 1
Mevcut Değil
Mevcut Değil

Nasıl Çalışırız.
1. Müşteri temsilcilerimiz sizi zaman zaman arar ve ihtiyaçlarınızı sorar, Yazılıma eklenecek bir eklenti
veya notunuzu (olabilirliği varsa) yazılım servisine iletir. Grafik çalışmaları grafik servise iletilir ve Takip eder ve sizi bilgilendirerek tamamlar.. Ayrıca aylık raporlarınızı hazırlar ve size sunar.
Ücretlendirme;
Hizmetler 1 personelimizin günlük 2 şer saatlik çalışmaları ve diğer personellerimizin katkıları ile
sağlanır.. Ücret doğru orantılı olarak planlanmıştır. İlk kurulumla satın alındığında ilk üç ay için bir
kere ücretlenir.
Ücret Aylık
*Paket kapsamında, hediye ürünümüzdür. Daha üst paketlerimizi de
tercih edebilirsiniz
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Facebook Uygulama Yazılım Hizmeti (Ek hizmet – Satın almak isterseniz,
belirtmek istedim)

Hizmet Özellikleri;
Firmanızın ve ürünlerinizin tanıtımını ve hatta satışını yada takibini sağlamak amacı ile oluşturduğunuz
web sayfanızın daha iyi çalışmasını ve daha çok kişi tarafından ziyaret edilmesini sağlamak için, hedef
kitleye hitap edebilmek adına oyun tasarım ve yazılımı yapmaktayız.Örneğin; her kesim tarafından oynanan Adam Asmaca, Kelime Avı vb. oyun yazılımları yapılır.
Ücret :2.000,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 2.360,00 TL.)
*Banka Havalesi veya Kredi Kartı ile ödeyebilirsiniz.
Tekil Alımlarda Ücreti : 3.500,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 4.130,00 TL.)

Mobil Uygulama Yazılım Hizmeti (Ek hizmet – Satın almak isterseniz, belirtmek istedim)
Hizmet Özellikleri;
Firmanızın ve ürünlerinizin tanıtımını ve hatta satışını yada takibini sağlamak amacı ile oluşturduğunuz web sayfanızın haricinde gelişen teknolojiyi takip adına size tavsiye edeceğimiz bir hizmetimizdir.Google Play Store ve ya App Store gibi uygulamalardan indirebilen bir yazılım programı hizmetimizdir.
Bu ürünün avantajı; uygulamayı telefona indiren kullanıcıların rehberlerine ve galerine ulaşım
sağlayabiliyorsunuz.Ve bu doğrultuda uygulama kullanıcısına ve rehberindeki kişilere reklam mesajları
iletebiliyoruz.
Ücret :3.000,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 3.540,00 TL.)
*Banka Havalesi veya Kredi Kartı ile ödeyebilirsiniz.
Tekil Alımlarda Ücreti : 5.500,00 TL + KDV/Her uygulama için ( Kdv Dahil 6.490,00 TL.)

Güncelleme Hizmeti Extra Mini
Hizmet Özellikleri;
Güncelleme paketimizin amacı sitenizi geliştirmektir.Sistem Destek Uzmanımız tarafından ayda 1kez aranırsınız.Bu
görüşmede sitenizle ilgili yapmak istediğiniz değişim (revize) talepleriniz alınır.Revize talepleriniz sizin adınıza
gerçekleştirilir. Güncellemeler yapılır.
Sitenize ziyaretçi Raporları toplanır ve rapor olarak ayda 1 kez size sunulur.
Ücret 250,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 295,00 TL.)
*Banka Havalesi veya Kredi Kartı ile ödeyebilirsiniz.
Tekil Alımlarda Ücreti : 450,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 531,00 TL.)

CDN Hizmeti (Dinamik)
Hizmet Özellikleri;
Dünya üzerinde bir çok sitenin vazgeçmediği ciddi bir sunucu çözümüdür. Şöyleki facebook gibi uluslararası sitelere girildiğinde sayfaların çok hızlı açıldığı gözlemlenir. Bunun sebebi CDN hizmetleridir. CDN, sitenize giren
kullanıcının en yakın olduğu veri merkezinden sitenizi görüntüleyebilmesi demektir. Bu sayede siteniz çok daha
hızlı açılacaktır. Dünya üzerinde toplam 196 Pop Noktası anlaşmamız ile size dinamik cdn hizmeti vermekten
memnuniyet sunarız.
NOT: CDN Hizmeti için teknik bilgi aktarılmamıştır. Detaylı bilgiye sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ücret 850,00 TL + KDV ( Kdv Dahil 1.003,00 TL.) / YIL
*Banka Havalesi veya Kredi Kartı ile ödeyebilirsiniz.

Planınızda size ilk yıl hediyemizdir.

Tekil Alımlarda Ücreti : 850,00 TL + KDV/Her site için ( Kdv Dahil 1.003,00 TL.)
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TASARIMLARIMIZDAN REFERANSLARIMIZ
http://nefis-hannover.de/
https://www.petdiyari.com.tr/
http://çiçekaşkı.com/
https:// papaenzos-pizza.de
http://betomarinsaat.com.tr/
http://dismekanci.com.tr/
https://www.egebarakuda.com/
http://egecamsanayi.com.tr/
http://www.minadavetiye.com/
http://senarilar.com/
http://uzumluavtufekleri.net/
http://armentomobilya.com.tr/
http://atiksmakine.com/
http://sanliurfaocakbasi.com/

ÖZEL YAZILIMLARIMIZDAN REFERANSLAR
MEB Öğretmen Görevlendirme Sistemi http://buca.meb.gov.tr/
Muhasebe Yazılımımız https://eabilisim.net.tr/muhasebe/
Restorant Yazılımlarımız https://eabilisim.net.tr/muhasebe/index-cihaz-yonetici.php
Ayrıca firmamız’dan satın alabileceğiniz ilave hizmetiniz.
 Reklam Hizmetleri (Reklamveren)
 Reklam Hizmetleri (SEO Amaçlı Araçlar Hizmeti)
 Özel Proje Hazırlama Hizmeti
 Ön Muhasebe ve İş Takip Programları
 Marka ve Patent Dosya Yazım, ve TPE İşlemleri (Çözüm ortaklı)
Ürünlerimizle alakalı detayları veya sorularınız için, her zaman

Alper ERDENİLGEN

0531 6100453 (iş)

Müşteri Hizmetlerimiz

0850 3030800 (117)

Mail Adresimiz

grafik@eabilisim.net.tr (7/24)

Güzel projelerde çalışmak ümidi ile
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