E-ticaret Sistemi

Genel Bakış
Etilki hızlı, akıllı ve kullanıcı dostu bir e-ticaret sistemidir. Etilki 600’ün üzerinde kurumsal müşterisine
web tasarım, programlama, ve web tabanlı yazılım
hizmetleri veren İNAJANS’ın tescilli bir markasıdır.
Gelişen internet teknolojilerine bağlı olarak ürün
satışlarının internete taşınması kaçınılmaz olmuş
ve e-ticaret günümüzde firmalar için çok önemli
bir olgu olmuştur. Tüm sistemi hiçbir ek bilgisayar bilgisine sahip olmadan, Yönetim panelinizden
kolayca yönetebilir, sisteminizi izleyebilir, rapor
alabilirsiniz. Seçeceğiniz temalar ile tasarımlarınızı
özelleştirebilir, ve internet üzerinden satışlarınıza 1
günde başlayabilirsiniz.

Hazır Temalar

Güvenli Altyapı

Tüm Etilki Paketlerinde, e-ticaret siteniz için hazır
temalar bulunmaktadır, istediğiniz temayı seçip kullanabilir, dilediğiniz zaman başka bir temaya geçebilirsiniz. Ayrıca bazı tasarımsal ayarlar da yönetim
paneli üzerinden yapılabilmektedir.

Tüm Etilki e-ticaret paketleri 128 bit SSL sertifikası
ve geliştirilmiş üstün yazılımı ile güvendedir. (İlgili
SSL sertifikası tüm bankalar tarafından kabul edilmekte, ve tüm tarayıcılarda sorunsuz çalışmaktadır.)
Müşterilerinizin hem kişisel bilgileri, hem de sipariş
ve ödeme bilgileri daima güvendedir.

Kullanıcı Dostu
Etilki e-ticaret sistemi, gereksiz hiç bir kod bulundurmayan, işlevsellik ile programlanmış, yüksek güçteki
sunucularda çalışan hızlı bir e-ticaret sistemidir. Bir
e-ticaret sisteminde bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan Etilki, size dilediğiniz özellikleri
kullanma imkanını vermektedir. Tüm programlaması
kullanım kolaylığı üzerine oturtulan Etilki, ürünleriniz için ideal bir eticaret sistemidir.

Eğitim, Teknik Destek

Arama Motorlarında Üstün Performans

Bakım, Yedekleme

Etilki ile e-ticaret siteniz arama motorlarında üst
sıralarda yer alacaktır. Tam arama motoru optimizasyonu bulunan sistem dinamik ve otomatik link oluşturma özelliğine ve dinamik sitemap
(siteharitası) eklentisine sahiptir. Ayrıca ürüne özel
anahtar kelimler belirleme özelliğide mevcuttur. Bunlara paralel öncelikle Google’da olmak
üzere, arama motorlarında gözle görülür bir başarı
yakalayacaksınız.

Tüm Etilki müşterileri istedikleri zaman sistem
ile ilgili eğitim ve telefon ya da e-posta yolu ile
teknik destek imkanına sahiptir. (Sistem açılışında,
kullanıcıya, yönetim paneli ile ilgili detaylı bir eğitim
verilmekte, ve ayrıca SEO eğitimide
verilmektedir.)

Tüm Etilki e-ticaret sistemleri sürekli yedeklenir ve
geliştirilir. Hem site dosyalarınız, hem de veritabanı
düzenli aralıklar ile yedeklenir, saklanır ve olası bir
veri kaybının yaşanma riskini ortadan kaldırır.

Merak Ettikleriniz

Etilki E-ticaret
Sistemi ile 1 adım
önde olun...

Etilki kimlere hitap ediyor?

Etilki E-Ticaret Sistemi, tüm sektörlerdeki firma ve kurumların kullanabileceği esnek bir e-ticaret altyapısına sahiptir.
Dolayısı ile ürün satışlarını internet üzerine taşımak isteyen tüm firmalar / kuruluşlar için uygundur.

Etilki’nin teslim süresi ne kadar bir süredir?

Etilki E-Ticaret Sistemi, 1 iş günü içerisinde kurulum tamamlanarak müşteriye teslim edilir, özel tasarım hizmeti alan
müşterilerimiz için, özel tasarım süreci 10-20 iş günüdür.

Etilki’yi satın aldım, kendime ait sunucu / reseller / hostinge taşıyabilir miyim?

Etilki E-Ticaret Sistemi, İNAJANS’ın e-ticaret sistemleri için hazırladığı kendi sunucularında bulundurulmaktadır. Olası bir
hataya anında müdahale etmek, sistemi en verimli şekilde çalıştırmak,düzenli yedek almak ve sistemin güvenlik ve garantisini sağlamak adına böyle bir uygulamamız bulunmaktadır.

Etilki’nin garanti süresi ne kadardır?

Etilki çalıştığı tüm firmalara, sözleşmeleri gereği kodlama, tasarım ve sunucu konusunda herhangi bir süre kısıtlaması olmadan, ömür boyu garanti vermektedir. Yıllık lisans yenilemeleri yapıldığı sürece garanti süresi de devam etmektedir.

SSL sertifikası nedir ve kurulumunu siz yapıyor musunuz?

Secure Sockets Layer kısaltması olarak adlandırılan SSL ,Sunucu ile istemci arasındaki iletişimin şifrelenmiş şekilde
yapılabilmesine imkan veren standartlaşmış bir teknolojidir. En yaygın kullanım şekli, web ortamında, sunucu ile
tarayıcı(Internet Explorer gibi..) arasındaki iletişimin şifrenlenmesi şeklindedir. E-Ticaret sistemlerinde sanal pos olarak
adlandırılan, online kredi kartı ile ödeme yapmaya yarayan sistemler bulunduğundan, SSL E-Ticaret sistemleri için gereklidir. Etilki, hazırladığı tüm E-Ticaret sistemlerine SSL Sertifikası kurmaktadır.

Hangi banka sanal poslarını kullanabilirim?

Tüm bankaların sanal posları, Etilki E-Ticaret Sistemine uygundur. Hangi banka/bankalar ile anlaşırsanız, kurulumları
tarafımızdan yapılacaktır. Kaç adet pos kurulumu olabileceği, paketlerimize göre değişiklik göstermektedir.

Mutlu Müşteriler

Etilki E-ticaret
Sistemini kullanan
müşterilerimiz her
daim mutludurlar...

Halicimiz.com

Arin Market

E-ticaret sitemiz için iyi bir web tasarımcısı ve e-ticaret sayfası yapan bir firma
arıyordum.

İnternet sitesi kurulumuna karar verdikten sonraki en önemli süreç
bunu kime yaptırabileceğimizi bulabilmekti. İnajans’a internet üzerinden
ulaştım. Gerek şimdiye kadarki referansları gerekse ilk telefon edişimden
işin teslimine kadar geçen süredeki olumlu davranışları, yönlendirmeleri ve profesyonellikleri bana defalarca “iyi ki İnajans’la çalışıyorum!”
dedirtti.

İnternette araştırma yaparken İNAJANS’ı gördüm ve ayrıca başka firmalar ile
de iletişime geçtim, diğer firmaların yaklaşımlarını ve uçuk fiyatlarını gördükten sonra İNAJANS’ın Çankaya’daki ofisine ziyarete gittim.
Çok sıcak bir ortam ve güleryüz ile beni misafir ettiler. Firma sorumlusu Mert
Bey ile işe başladık, Mert bey gerçekten süper bir insan, herşeye koşturan,
hiçbir sıkıntıyı dert etmeyen ve bana sorunlarla değil çözümlerle gelebilen ve
gerçek anlamda bu işi bilen birisi.

Sitenin yapımı tam denilen tarihte bitti, ondan da öte siteyi ilk gördüğüm
anki heyecanımı ve mutluluğumu anlatamam. İşin içinde gerçekten titiz
bir çalışma ve emek olduğu belliydi.

İNAJANS ile yaptığımız bu işbirliği sonucunda, istediğim gibi bir e-ticaret sistemi, gerçek bir dost firma ve arkadaş edindim.

Mert Bey ve İrem Hanım’la çok görüşemesek de biliyorum ki çok
emekleri geçti, teşekkür ederim. Gözde Hanım’a sitenin kurulum
aşamasında ve sonrasında ne zaman ihtiyacımız olsa, verdiği sınırsız
destek ve güleryüzü için ayrıca teşekkür ederim.

Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kısa zamanda başarılarınızın artarak devam etmesini dilerim.
Mehmet Özkan
Halıcı Ömer

Arinmarket.com.tr
Uygar SAĞ

Lasimla.com

Liberte Yayınevi

2003 yılında ISP Eğitim şirketinin kurulumu sırasında ajans aramaktan
yorulmuş ve hatta vazgeçmiştik, neyapacağımızı bilmeden, sürekli veriler toplamaya, çeviriler yapmaya çalıştığımız bir karmaşa esnasında Mert ve İrem
ile tanıştık. O kadar kendilerinden emin ve ne yaptıklarını bilen bir halleri
vardi ki 1 ay sonra sitemiz hazırdı...

Şirketimizin daha önceki internet sitesi başarısızlıklarını ve elimizde varolan sitenin yetersizliği üzerine konuştuğumuz sıralarda karar vermiştik
yeni bir websitesi için araştırma yapmaya. Araştırma sonucunda hem fiyat hem de ciddiyet manasında en dikkatimizi çeken şirket İNAJANS oldu.
Siteyi yaptırmaya karar verdiğimiz zaman, Gözde Hanım’ın bıkmadan not
alıp isteklerime cevap vermeye çalışması sırasında “sanırım biz doğru
yerdeyiz” düşüncesine sahip olmuştum. Genç ve dinamik insanlarla
çalışmanın meyvelerini şu sıralar internet sitemizle topluyoruz diyebilirim.

2012 de Lasimla.com kurma aşamasında artık hiçbir arayış içerisinde olmadan
doğru adreste emin oldugumuzu bilerek onlardan teklif aldık.
E-ticaret cok farklı bir sistem, karışık ama ne zaman arasam İrem ve Gözde hic
güleryüzlerini kaybetmeden sabırla belkide hep ayni şeyleri defalarca anlatmaktan yorulmadılar...
İnajans ve Etilki’ye binlerce kere teşekkürler...
Lasimla.com
Şebnem ASLAN

Ayrıca, İNAJANS’ın içerik geliştirme konusunda “kafası karışık”
müşterilerini memnun edecek derecede katkılarda bulunması bizi mutlu
eden diğer başka bir husustu. İNAJANS ailesine; ciddi, samimi ve titiz
çalışmalarından dolayı teşekkürler…
Muhsin DOĞAN
Liberte Yayınevi

Mutlu Müşteriler
Etilki E-ticaret
Sistemini kullanan
müşterilerimizin
yüzleri hep
güler :)

Outlethediye.com

Mekaniksepeti.com

Günümüzde internet ortamında nasıl temsil edildiğiniz, iş
organizasyonunuzun saygınlığı için en önemli kriterlerden biri haline
gelmiştir.

Bundan çok kısa bir süre önce yıllardır aklımda olan, işimiz için sektörümüzde bir ilk olacak , birkaç kez başka firmalarla denediğimiz hatta zaman ve kapital harcadığımız bir sistemi oluşturmak için arayışlara girdik. Bu
sebeple referans aracılığı ile İNAJANS firmasıyla kontağa geçtik.

Bunun bilincinde olan firmamız, web tasarımı, yazılımı ve işletiminde
İNAJANS ailesini seçtiği için bugün çok şanslı…
İNAJANS, web dünyasındaki ihtiyaçlarımızın tespitinden, tasarımdaki
özenine, sitemizin işletiminden geliştirilmesine kadar her türlü konuda bize
aralıksız hizmet sunmaya devam etmekte…
Proje geliştirme ve uygulamalarındaki ciddiyetleri ise tam anlamı ile bu
sektördeki profesyonelliklerini ortaya koymakta…
Herkes hep aynı cümleleri süsleyip birilerine söylüyor. Muhteşemler, harikalar, çok memnunum vs…
Peki İNAJANS’ı diğerlerinden ayıran yegâne şey ne?
365 gün 24 saat telefonun ucunda size cevap veren seste hep o duyguyu
hissedeceksiniz;
Her şeye daha bugün başlamış amatör girişimci ruhunu !!!
Hizmetlerini internet ortamında misyon ve vizyonuna yakışır bir şekilde
temsil etme bilincindeki tüm kişi ve işletmelere şiddetle şunu öneririm;
İNAJANS’a bir merhaba deyin gerisini hallediyorlar…

Mert Bey ile tanışmamız bu zaman diliminde gerçekleşti . Daha ilk
görüşmemizde fazlası ile güven veren Mert Bey, sistemimizle ilgili bize teklifini gönderdiğinde şok oldum. Birkaç kez bu sistemi oluşturmayı denediğim
için bu fiyatlara bu hizmeti veremezler diye düşündüm ama işe başladık.
Talep etmiş olduğumuz hizmet ve sistem için çok çok makul bir fiyata
inanılmaz bir sistem ve hizmet sağlayan İNAJANS’ın hala nasıl bu işi bu
kadar kısa sürede ve makul şartlarda tamaladığına hayret ediyorum.
Hizmet sağlayıcı firmalarda olması gereken en önemli faktör işin sahibinin
işi üstüne alması ve muhattap bulabilmektir. Mert Bey’den inanması çok güç
ama neredeyse günün 24 saati hizmet aldık.
Örnekleyecek olur isek gecenin bir saati aklıma gelen uçuk kaçık fikirleri ben
kendim unutmamak için bir çok kez mail attım ve çok kısa sürede cevabını
alıp fikirleri sabah olmadan gerçeğe dönüştürdük.
Tatil günlerinde dahi değişikliklerimiz için hizmet aldık. Sürekli fikir
değiştiren bir yapıdayız ancak en ufak bir tepki almadan fazlası ile hizmet
aldık.
Ben işine bu kadar hakim ,usta ve iş odaklı çalışan bir ekip görmedim.

Sevgilerimle…

Tüm bunların doğrultusunda olması imkansız olan ve firmamızın dünyaya
açılan vitrinini emanet ettiğimiz firmaya güvenim sonsuz.

Outlet Promosyon ailesi adına…
Kemal Çetin

İNAJANS’ın başarılarının ve hoşgörülerinin devamını diler, kısa vadede çok
daha farklı yerlerde olmasını temenni ederim.
Onur SERDAROĞLU
Serdaroğlu A.Ş.

Diğer müşteri görüşleri için: www.etilki.com.tr

Etilki Depo
Etilki Depo, hiçbir ek yazılım kullanmanızı gerektirmeden, e-ticaret
sisteminize, barkod sistemi ile ürün girişi, çıkışı, stok sayımı, ürün kontrolü ve
tek tuş ile faturalandırma ve çıktı almanızı sağlar. Tüm Etilki paketlerinde
opsiyonel olarak sunulan Etilki Depo, Şirket ihtiyaçlarınıza göre modül modül
kullanabileceğiniz gibi, tüm modülleri bir arada da kullanabilirsiniz.

Stok girişi - çıkışı kontrolü:
Ürünlerin deponuza girişinde, barkod okuyucu ile stok kaydı ve yönetimini sağlar
•
•

Gelişmiş barkod sistemi sayesinde binlerce ürünün aynı anda stok
kaydını gerçekleştirebilirsiniz.
Bir ürünü sisteme tanıtma işlemini sadece tek bir tuşa dokunarak
gerçekleştirebilir, hatalı ürün girişlerini yine sadece tek bir tuşa
basarak düzeltebilirsiniz.

Kendi deponuzda mevcut olan stoğu ve tedarikçi stoklarınızı kontrol
etmenizi sağlar.
•
•

•
•

Tek bir ekranda hem kendi depo stoğunuza, hem de tedarikçileriniz in stoklarına erişebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Kendi depo stoğunuz ve tedarikçilerinizin stoklarını istediğiniz
her an kontrol edebilir, her türlü işlem ve müdahaleyi kolaylıkla
gerçekleştirebilirsiniz.
Gelişmiş XML desteği sayesinde tedarikçilerinizin stok durumlarını
dilediğiniz an güncelleyebilirsiniz
Müşterileriniz tarafından görüntülenebilecek olan ürün stok adetlerini dilediğiniz şekilde belirleyebilir, istediğiniz an değiştirebilir
ve güncelleyebilirsiniz.

Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde istediğiniz an ürün bazlı maliyet/
kar raporlaması alabilirsiniz
•

•
•

Ürünlerin alım ve satım fiyatlarının sisteme girişini sağlayabilir,
istediğiniz para birimine göre işlem gerçekleştirebilir, farklı para
birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ekstra giderleri sisteme tanımlayarak maliyet ve kar bilgisini
detaylı rapor şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Ürünlerin gerçek maliyet ve net kar miktarını en doğru şekilde,
istediğiniz an sorgulayabilir, bilgi alabilirsiniz.

Mal girişi esnasında, alım faturalarının sisteme kaydını sağlayabilirsiniz.
•
•

Sisteme fatura girişini firmalara, fatura tarihlerine, fatura
numaralarına göre dilediğinizce gerçekleştirebilirsiniz.
Faturada yer alan tüm ürünleri ayrı ayrı adetlerine ve özelliklerine
göre sisteme tanımlayabilir, istediğiniz an tüm özelliklerini(miktar,
fiyat vb.) düzenleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Alım faturalarınızı gelişmiş ölçekte sorgulayabilir ve detaylı raporlar
alabilirsiniz.
•
•
•
•
•

Belirli bir zaman dilimine göre faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz
Alım yaptığınız firmalara göre faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Fatura tutarlarına göre sıralama yaparak görüntüleme
gerçekleştirebilirsiniz.
Faturalarını KDV miktarlarını, toplam tutarların KDV dahil ve hariç
şekillerini görüntüleyebilirsiniz.
Alım faturalarınızın toplamını net olarak raporlayabilirsiniz.

Fatura modülü:
Tek tuş ile siparişe ait faturanızın çıktısını alabilirsiniz.
•
•

Çıktı almadan önce faturanın ön-izlemesini görüntüleyebilirsiniz.
Faturada yer alan tüm bilgileri (firma,müşteri,tarih,ürün,fiyat,
adet vb.) kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Sürekli form veya A4 fatura ile uyumludur.
•
•

İstediğiniz tür ve şekilde fatura basımı gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura dizaynını dilediğinizce gerçekleştirebilir, kurumsal
kimliğinizi ve tarzınızı faturalarınıza yansıtabilirsiniz.

Siparişe ait fatura sistemde dijital olarak saklanır.
•
•
•

Tüm siparişlere ait faturaları arşivleyebilirsiniz.
Dijital olarak arşivlediğiniz faturalara dilediğiniz an
ulaşabilir, tüm detaylarına erişebilirsiniz.
Detaylı fatura sorgulama ve görüntüleme işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün kontrolü:
Sistem üzerinden ürünlerinizi; ürün adı, ürün numarası, ürün kodu
veya barkod okuyucu ile tercihinize bağlı olarak sorgulatabilir, tüm
detaylara erişebilirsiniz.
•
•

•

•

•

Ürünlerin stok miktarlarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Ürünlerin alım ve satım fiyatlarını dilediğiniz an
görüntüleyebilir ve istediğiniz şekilde fiyatlandırmaları
değiştirebilirsiniz.
Ürünlerin alım ve satım fiyatlarını istediğiniz para birimine
göre düzenleyebilir, farklı para birimleri arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Her bir üründen kaç adet satıldığına, satım zaman bilgisine,
kaç defa görüntülendiğine, ortalama alış-satış değerlerine
ulaşabilir ve daha birçok istatistiki veri raporu alabilirsiniz.
Stoktaki ürün bedeline, satışlar toplamına ve satışı
gerçekleştirilen ürünlerin detaylı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Referanslardan Bazıları

Etilki E-ticaret
Sistemini kullanan
bazı müşterilerimiz...

Liva Pastaneleri http://www.livashop.com
Ankara’nın en büyük pastane zinciri Liva’nın online satış ve sipariş sistemi.

TOBB ETÜ SEM http://www.sem.etu.edu.tr
TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin sertifika programlarının satışının yapıldığı sistem.

İstanbul Baharat http://www.istanbulbaharat.com
Baharat firmasının ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi.

Halicimiz.com http://www.halicimiz.com
30.000 + halı çeşidi bulunan, Türkiye’nin en büyük halı e-ticaret sitelerinden.

Outlet Hediye http://www.outlethediye.com
Promosyon ürünlerinin satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Mekanik Sepeti http://www.mekaniksepeti.com
Tesisat ürünlerinin satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Arin Market http://www.arinmarket.com
Şarap aksesuarı ürünlerinin satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Yazarkasam http://www.yazarkasam.com
Yazarkasa ve terazi ürünlerinin satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Sude Çiçek http://www.sudecicek.com
Ankara geneli çiçek satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Nalan Haznedar http://www.nalanhaznedar.com.tr
Moda ürünleri satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Bellek Evi http://www.bellek.evi.com.tr
Bellek ve depolama ürünleri satışı yapılan e-ticaret sitesi.

Diğer referanslarımız için: www.etilki.com.tr

E-ticaret Sistemi
Bülten Sokak 34-3 Kavaklıdere / Ankara
T: (312) 426 63 56 - F: (312) 426 63 57
www.etilki.com.tr - info@etilki.com.tr

