Detaylı Hizmet Açıklamaları

Domain: Türkçe adıyla etki alanı denilmektedir. Web sayfanızın yayınlanacağı alan adı
anlamına gelmektedir. Örnek olarak www.webyazilimi.com.tr,www.enucuz-website.com.
Domain seçimi yaptığınız işle ilgili olmalı, ve olabildiğince kısa ve net kelimelerden
oluşmalıdır.
Popüler domain uzantıları ve anlamları;
.com: ticari alan adı olarak üretilmiştir. Her türlü web sayfasında kullanılabilir. En popüler
alan adıdır. Uluslararası mecralar için uygundur.
.net: .com ‘a alternatif olarak kullanabilir.
.org: Ticari olmayan kurumlar ve organizasyonlar için kullanılır. Sistemde sanal pos gibi
sistemler kullanılacaksa eğer mutlaka web tasarım firmasına öncesinde danışılmalıdır.
.biz: Bu uzantı, business kelimesinden türetilmiştir. Kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
.info: Bilgi anlamına gelmektedir. Forum ve kar amacı gütmeyen web sayfaları kullanabilir.
.edu: Eğitim kurumları için kullanılmaktadır.
.gov: Devlet kurumları için kullanılır.
Fiyatlarımız tüm domainler için sabittir.
Domain altyapımızı NATRO firmasından almaktayız.
Hosting: Domainleri barındıran alanlara hosting adı verilmektedir. Hosting olmadan web
sayfanız yayınlanmamaktadır. Windows ve Linux olmak üzere 2 çeşit host çeşidi
bulunmaktadır.
Fiyatlarımız 2 hosting çeşidi içinde sabittir.
Hosting hizmetimizi Windows tabanlı sistemlerde Natro, Linux sistemlerde Güzel Hosting
firmasından sağlamaktayız.
Tek Sayfalık Web Tasarım: Tek sayfalık web tasarım hizmeti; müşterinin sizin bilgilerini
kolayca bulabileceği size ulaşabileceği profesyonel web tasarım hizmetidir. Son dönemlerde
tek sayfalık web tasarımlar ilgi çekici ve kolay kullanımlı olmasından ötürü tercih sebebidir.
Birden Fazla Sayfalı Web Tasarım: Profesyonel firmalar ve organizasyon için kullanımı daha
uygundur. Birden fazla sayfalı olarak yapılandırılır. Özel yazılımlar hazırlanmaktadır.
Yönetim Paneli: Kullanıcılar için yönetilir bir web sayfası önemli bir özelliktir. Hazırlanan
yönetim paneliyle, şifreli erişim sağlanarak sayfadaki tüm değişikliklere müdahale edebiliyor
olacaksınız. Yönetim paneli güvenli ve profesyonel bir yapıda olacaktır.
SSL Sertifikası : Secure Sockets layer olan SSL Türkçe anlamı ile güvenli giriş katmanı
demektir. SSL ile alıcı ve site arasında güvenli bir veri transferi sağlanır. Bazı web

sayfalarında en üstte sol köşede güvenli yeşil ibaresi yer alması ve sayfanızın giren
müşterinin güven duyması için çok önemlidir.
Basic Seo: Seo çalışması web sayfalarının arama motorlarına optimize edilmesidir.
Tarafımızca yapılan basic seo çalışmasında tüm arama motorlarına kayıt işlemlerini
yapıyoruz. Sisteminize meta etiketlerinizi giriyoruz. Sayfanızın genel seo ayarlarını
yapıyoruz.
Profesyonel Seo: Seo çalışması yeni kurulan web sayfalarının yükselmesi için olmazsa
olmazlar arasındadır. Profesyonel seo çalışmasında basic seo çalışmasına ek olarak blog
sayfasının kurulması, backlinklerin satın alınması, rehber sitelerine kayıt olunması işlemleri
yapılmaktadır. Aylık belli periyotlarda sistem güncellemesi ve optimizasyon yenilemesi,
raporlama hizmeti de sağlanmaktadır.
2 Farklı Dil Seçeneği: Uluslararası hizmet veren firmalar için hizmet verdiği ülkelerin dilleri
çok önemlidir. Bu hizmeti yerine getiriyoruz. Çevirilerimiz profesyonel çevirmenler tarafından
yapılmaktadır.
2’den Fazla Dil Seçeneği: Bir çok ülkeye hizmet veren firmalar için 2’den farklı dil seçeneği
hizmeti veriyoruz. Çevirilerimiz profesyonel çevirmenler tarafından yapılmaktadır.
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