
» Etkileyici, İlgi Çekici ve Kreatif Görsel Tasarım 
Restaurant, Cafe ve lokanta sektörü ile uyumlu, ilgi çekici ve akılda kalıcı,  profesyonel 
tasarım. 

» Dinamik, Yönetilebilir ve Modern Alt Yapı 
Restaurant - Cafe - Lokanta Scripti, ( PHP | MySQL-PDO | Css+xHtml | jQuery | Ajax ) 
kullanılarak dizayn edilmiştir.  

» Full Responsive! 
Mobil cihaz ve tabletlerle uyumlu responsive tasarım. 

» 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. 

» Özel Yönetim ve Kontrol Paneli  
Web sitenizdeki tüm alanların yönetim ve kontrolünü, kolay ve pratik yönetim 
panelinizden rahatlıkla sağlayabilirsiniz. 

» Online Rezervasyon (Sms Bildirimli) 

Müşterileriniz için web siteniz üzerinden anlık rezervasyon talepleri alabilir ve dönüş 

yapabilirsiniz.  

Ayrıca sms paketiniz var ise, sms olarakta bildirim alabilirsiniz. SMS Paketlerimiz 

için tıklayınız. 

» Menü Yönetimi (Yemek Çeşitleri) 
Restaurant, cafe veya lokantanıza ait menülerinizi web sitenize kolaylıkla ekleyebilir, 
düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

» Menü Grupları 
Menülerinizi kategorize edebilirsiniz. (Örneğin; başlangıçlar, ana yemekler vb. gibi.) 

» Anasayfa'da Lezzetlerimiz 

Anasayfanızda, en popüler menü çeşitlerinizi öne çıkarabilir ve dikkat çekmesini 

sağlayabilirsiniz. 

» Müşteri Yorumları 

Restaurant, cafe veya lokantanız için müşteri yorumlarınızı anasayfada 

yayınlayabilirsiniz. 

» Sayfa Yönetimi 
Sayfa yönetimi ile Restaurant, cafe veya lokantanız ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici 
sayfalar ekleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

» Sertifikalarımız 

Firmanıza ait belgelerinizi ister resim formatlarında yayınlayın. 

» Header Arka Plan İmajları 
Tüm sayfalar için farklı ve özel "header background" imajlar yükleyebilirsiniz. Böylelikle 
siteniz daha zengin görünür. 

» Gelişmiş Slider 
Web sitenizin ana sayfasında büyük bir alanda fotoğraflar ile görsel geçişleri 
ekleyebilirsiniz.  

» Foto Galeri 
Restaurant, cafe veya lokantanız ile ilgili fotoğraflar yükleyebilirsiniz. 

» Menü Yönetimi 
Web sitenizin üst kısmında yer alan menü sistemini, yönetim panelinizden 
düzenleyebilirsiniz. 

https://www.sitemio.com/sms-paketleri


» %100 Full SEO Uyumluluğu 
Sef link yapısı  +  her sayfa için özel meta bilgileri  +  otomatik sitemap. 

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. 

 

 

Hosting Gereksinimleri; 
- Sunucunuzda Güncel Ioncube kurulu olmalıdır. 
- En düşük Php 5.4 gereklidir. 
- Apache Mod_Rewrite modülü aktif olmalıdır. 

 

Restaurant hazır sitemizden sizde sipariş vermek istiyorsanız şayet sayfamızı ziyaret 
ediniz; www.isaturan.com  

 

http://www.isaturan.com/

