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1. AlisVerisX.com  

AlisVerisX.com ürünleri içinde gelen, internet 
üzerinde satışların yapılabilmesi için gerekli alt 
yapılarla uğraşılmasına gerek kalmayan bir 
sanal mağaza sistemidir.  

AlisVerisX.com sayesinde seçtiğiniz mağaza 
paketleri içinde bulunan ürünlerin bulunduğu 
e-ticaret sitesine sahip olacaksınız. 

AlisVerisX.com, firmadan müşteriye ve 
firmalardan firmalara ürün satışı yapabilmesini 
sağlayan elektronik ticaret işlemlerinin 
hepsinin etkili şekilde kullanıldığı bir sanal 
mağaza sistemidir.  

AlisVerisX.com sanal mağaza sahiplerinin 
kesinlikle teknik bilgi ve yazılım bilgisine 
ihtiyaç duymayacakları her türlü yazılım, ana 
sunucu ve güvenlik sistemlerinin sunulduğu e-
ticaret altyapısıdır.  

AlisVerisX.com’un sunmuş olduğu sanal 
mağaza ve ürünler sayesinde satışı ve hizmeti 
ön plana çıkartacağınız bir çalışma yapısı 
oluşturacaksınız. Bu sanal mağaza yapısı sizin 
bulduğunuz ürünlerinde kolaylıkla 
girilebileceği bir yapıya da sahiptir.  

Sizin sadece yapmanız gereken elektronik 
ortamda para kazanmaya alışabilmeniz…   

 

Ticareti İnternet’e Taşımak İçin; 

• Binlerce ürün ve özelliklerini sisteminize 
kolaylıkla girebilmek 

• Ürün fotoğraflarını optimize etmek 

• Satış hacminizi artırmak için kişiye özel 
esnek kampanyalar yapabilmek 

• Müşterileriniz aradığı ürünlere kolaylıkla 
ulaşabilmelerini sağlamak 

• Her gün gelen siparişlerinizi anlık 
faturalandırmak  

• Müşterilerinizin daha önceki siparişlerine 
hızlıca ulaşabileceği bir yapı sunmak 

• Güvenilir bir sistem sunmak  

• Güvenilir firmalarla çalışmak ve güvenilir 
ürün satmak 

• Diğer E-ticaret sitelerinden farklı olma 

• Sürekli geliştirilen ve yenilikler sunan bir 
yazılım ekibi ile çalışmak 

• Güncel ve yeni teknolojileri sisteminizde 
barındırmak 

• Anlık ve deneyimli ekip üzerinden destek 
sahibi olabilmek  

2. AlisVerisX.com’un Yapısı 

AlisVerisX.com, Kendi sanal mağazanızı 
kurup yönetmek ve işinizi internet ortamına 
ekonomik bir biçimde taşımanız için 
geliştirilmiştir. 
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AlisVerisX.com E-Ticaret Sistemi, web 
tabanlı ve kolay kullanılır bir yönetim 
arayüzüne sahiptir. Ölçeklenebilir kategori ve 
ürün yapısı sayesinde her sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir platformdur. Gerek 
içerdiği özellikler gerekse teknolojisi ve 
altyapısıyla e-ticaret için ideal bir çözümdür. 
Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel 
modüller geliştirilebilmektedir. 

AlisVerisX.com olarak, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmeyi 
hedefliyoruz. Bu amaçla bilişim 
teknolojilerinin en son gelişmelerini yakından 
takip ediyoruz. Yazılım platformu olarak 
aşağıdaki ürünler kullanılmaktadır. 

3. AlisVerisX.com Nedir? 

AlisVerisX.com içinde satılacak ürünleri ile 
beraber gelen bir alışveriş platformudur. 

AlisVerisX.com, alış veriş platformuna 
katılarak 30.000’den fazla çeşit ürünü olan bir 
sanal mağazanız olur. 

AlisVerisX.com; 

1. Sanal mağazanızı açar, 

2. Satacağınız ürünleri tedarik eder 

3. Satın almış olan müşteriye kargolaman-
masını yapar 

4. Bankadan gerekli parayı çekip kar oranında 
hesabınıza yatırır 

5. Eğer isterseniz internetten daha iyi satış 
yapmanız için pazarlama çözümleri de sunar.  

4. AlisVerisX.com Çalışma Sistemi      

AlisVerisX.com, kendi sanal mağazanızı 
kurup yönetmek ve işinizi internet ortamına 
ekonomik bir biçimde taşımanız için 
geliştirilmiştir. 

 

AlisVerisX.com E-Ticaret Sistemi, web 
tabanlı ve kolay kullanılır bir yönetim 
arayüzüne sahiptir. Ölçeklenebilir kategori ve 
ürün yapısı sayesinde her sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir platformdur. Gerek 
içerdiği özellikler, gerekse teknolojisi ve 
altyapısıyla e-ticaret için ideal bir çözümdür. 
Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel 
modüller geliştirilebilmektedir. 

AlisVerisX.com olarak, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmeyi 
hedefliyoruz. Bu amaçla bilişim 
teknolojilerinin en son gelişmelerini yakından 
takip ediyoruz. Yazılım platformu olarak 
aşağıdaki ürünler kullanılmaktadır. 

5. AlisVerisX.com Farklı Neler Sunar         

AlisVerisX.com ufak işletmeler için etkin 
teknoloji sunar. Tek yapılması gereken 
işletmenizin - web sitenizin adına karar 
vermektir. 

www.alisverissitenizinadi.com 

Geri kalan tüm sorunlarınızın çözümü 
AlisVerisX.com’da bulunmaktadır. Siz tek 
yapmanız işinizi sürdürmek, geri kalan her şeyi 
AlisVerisX.com sizin için yapmaktadır.  

AlisVerisX.com;   

• Yeni teknolojileri sizin için takip eder 

• Sitenizin internette güçlü bir şekilde 
pazarlaması için fikirler önerir 

• İnternette satacağınız ürünleri sağlar 

 



• İnternetteki reklam stratejilerinizi belirler 

• Doğru bir internet stratejisi oluşturmanıza 
yardımcı olur 

AlisVerisX.com, işini geliştirmek isteyenler, 
yeni iş sahası arayanlar için interaktif sanal 
mağaza yazılım platformunu oluşturmuştur. 
Bu sayede küçük işletmelerinde daha az 
masrafla sektörde rekabet şansı yaratılmıştır.  

AlisVerisX.com, sunmuş olduğu sanal mağaza 
paketinde sunulan önemli teknolojiler ve 
yararları; 

1. Hedef Pazar/Giriş Sayfaları; Müşteriye 
yönelik giriş sayfa pazarlanması, ve hedef 
pazar belirleme 

2. İstatistikler; Sitedeki her türlü işlemin 
istatistikleri anlayacağınız formatlarda 
sunulması 

3. Onaylı Pazarlama; Müşterilerinizden izin 
alınarak yapılabilen e-mail ürün 
pazarlaması  

4. Sezgisel Ara Yüz; Kullanıcı dostu ara yüz 
panelleri ile sitenizi yönetebilme imkanı 
sağlar 

5. Çoklu Fiyatlandırma; Aynı ürünü farklı 
fiyatlardan farklı müşterilerinize 
satabilmeniz için tanımlayabileceğiniz 
farklı fiyatlandırma sistemi  

6. Uyarlanabilir Formlar; İstediğiniz bilgileri 
edinebilmeniz için kolay kullanılabilir ve 
değiştirilebilir formlar 

7. Ürün Reyonlaştırma; Özel ürünleri ön 
plana çıkaran özel pazarlama reyonu 

8. Dinamik Resimleme; Her ürünün resmini 
kolaylıkla girebileceğiniz içerik ve resim 
sistemleri 

9. Gerçek Zamanlı Ödeme Sistemi; 
Müşterilerin ödemelerini anlık sağlayacak 
ve işlem yapabilecek ödeme sistemi 

10. Güvenlik; Firewall ve SSL sertifikası ile 
sanal mağazanızın güvenliği 
sağlanmaktadır 

11. Hosting; Alış veriş sitenizin ihtiyacı olan 
web barındırma hizmeti de 
AlisVerisX.com ile hizmetinizde 

12. Alan Adı; www.alisverissitenizinadi.com 
şeklinde dilediğiniz alan adı da 
AlisVerisX.com ile beraber gelmekte. 

6. AlışVerişX.com Sanal Mağaza Paketinde 
Neler Var?  

1. Kurulum ve Destek 

2. Tasarım ve Taslak 

3. Müşteri Hizmetleri 

4. Ürün Kataloğu 

5. Ürün Özellikleri 

6. İşletme ve Stok Kontrolü 

7. Kargo Ücretleri Entegrasyonu 

8. Ödeme Yöntemleri ve Metotları 

9. Satış Analizi ve Takip Sistemleri 

10. Arama motorları dostu modül  

11. Veritabanı ve Sistem Gereksinimleri 

12. Site Ziyaretçisi Tanıma Sistemleri 

13. Web-Ara yüzlü Yönetim Paneli 


