
HIZLI KURULUM 
DÖKÜMANI

Ürünlerinizi kendi e-ticaret sitenizde satışa sunarak
büyüyen pazarda yerinizi alın ve rekabet 

gücünüzü artırın!



IdeaSo Hızlı Kurulum Dökümanı

Adım Adım Sitemizi Satışa Hazırlayalım
1. Kullanıcı parolası tahmin edilmesi zor bir parola ile değiştirildi.

Admin panelinize ilk girişte siteadresiniz.com/admin linkinden kurulum için gönderilen mailde yer alan 
kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra sms doğrulaması yaparak yeni şifrenizi 
oluşturabilirsiniz. Şifre en az 8 karakterli,  büyük harf, küçük harf ve rakamdan oluşmalıdır.

2. Kategori, marka ve ürün girişleri tamamlandı.

Kategori girişlerini gerçekleştirmek için Yeni Kategori Eklemek Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz.Marka 
girişlerini gerçekleştirmek için Yeni Marka Eklemek Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz. Ürün girişlerini 
gerçekleştirmek için Yeni Ürün Eklemek Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz.

https://www.ideasoft.com.tr/konu/kategoriler/yeni-kategori-eklemek/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/kategoriler/yeni-marka-eklemek/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/urunler/yeni-urun-eklemek/


4. Firma logosu sisteme yüklendi.

Firma logonuzun yüklenmesi ile ilgili Tasarım Ayarları Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz.

5. Asıl alan adına geçiş yapıldı / Site asıl alan adı ile kuruldu.

Siteniz demo bir adres ile açıldı ise kullanmak istediğiniz alan adına karar vererek destek sistemi üzerinden 
belirtebilirsiniz. Alan adını kendiniz satın aldı iseniz dns kayıtlarını ns1.myideaso.com ve 
ns2.myideaso.com olarak güncellemeniz gerekmektedir. Domain yönlendirme işlemleri ile ilgili 
Domain Yönlendirme yardım sayfamızdan bilgi alabilirsiniz

3. İletişim bilgileri dolduruldu.

Tanımlamalar bölümündeki iletişim alanının nasıl düzenleneceği ile ilgili Tanımlamalar Yardım Sayfasından 
bilgi alabilirsiniz.
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https://www.ideasoft.com.tr/konu/tanimlamalar/tanimlamalar-sekmesi/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/tasarim/tasarim-ayarlari-yeni/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/e-ticarete-giris/domain-yonlendirme/


6. İçerik Yönetimi > Sayfalar sayfasındaki sözleşme içerikleri düzenlendi ve kontrol edildi.

Sözleşmelerin örnekleri sitenizde yer almaktadır. Siteniz içerisinde satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin 
türüne göre örnekler üzerinden düzenleyerek yayınlamalısınız. Ayrıca sanal pos gibi ödeme sistemlerinde 
de ilgili sözleşmeler zorunlu olarak bulunması gerektiğinden başvurularınız öncesinde düzenlemiş olmanız 
gereklidir. Sayfalar üzerindeki sözleşmelerin nasıl düzenleneceği ile ilgili Sayfa Yönetimi Yardım 
Sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ödeme ve Teslimat

Gizlilik ve Güvenlik

İade Şartları

Garanti Şartları

7. Ayarlar > Tanımlamalar sayfasındaki sözleşme içerikleri düzenlendi ve kontrol edildi.

Tanımlamalar bölümündeki belirtilen sözleşmelerde zorunlu olduğundan sitenizi aktif etmeden veya bir 
ödeme kanalına başvuruda bulunmadan önce düzenlemeniz gereklidir. Tanımlamalar alanının nasıl 
düzenleneceği ile ilgili Tanımlamalar Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Satış Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Formu

Üyelik Sözleşmesi

İade ve İptal Prosedürü

Satış Koşulları

Kişisel Verileri Korunması Kanunu
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https://www.ideasoft.com.tr/konu/sayfalar/sayfa-yonetimi/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/sayfalar/sayfa-yonetimi/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/tanimlamalar/tanimlamalar-sekmesi/
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8. Kargo firması kaydedildi. Fiyat tanımlamaları yapıldı.

Kargo firmasının eklenmesi ile ilgili Kargo Firması Eklemek Yardım Sayfasından ve kargo fiyat tanımları ile 
ilgili Kargo Oranlarını Düzenlemek Yardım Sayfasından bilgi alabilirsiniz

9. En az bir adet domain adresi ile uzantılı mail oluşturuldu.

Alan adı adresinizle uzantılı mail adresinin nasıl açılacağı ile ilgili Smtp Mail Ayarları Yardım Sayfasından 
bilgi alabilirsiniz.

https://www.ideasoft.com.tr/konu/kargo-firmalari/kargo-firmasi-eklemek/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/kargo-firmalari/kargo-oranlarini-duzenlemek/
https://www.ideasoft.com.tr/konu/mail-ayarlari/smtp-mail-ayarlari/
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10. Mail ayarları kontrol edildi (Dekontlar, şifre hatırlatma v.b. mailleri iletiliyor).

Panel üzerinde Mail Yönetimi menüsü altındaki SMTP Mail Ayarları sekmesine tıklayarak açılan sayfadaki Test 
Mail Gönder butonuna tıklayarak aktif bir mail hesabınıza mailin gönderilip gönderilmediğini kontrol 
edebilirsiniz. Mail iletilmemekte ise kontrol işlemleri ile ilgili Mail Kontrolü Yardım Sayfasından bilgi 
alabilirsiniz.

11. Sisteme en az bir ödeme kanalı tanımlandı

Ödeme sistemleri hakkında Hangi Ödeme Sistemlerini Kullanabilirim Yardım Sayfasından bilgi 
alabilirsiniz.

https://www.ideasoft.com.tr/sss/mail-yonetimi/siparis-maili-gelmiyor/
https://www.ideasoft.com.tr/sss/odeme-ayarlari/hangi-odeme-sistemlerini-kullanabilirim/
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12. Site üzerinde üyelik açarak en az bir sipariş denemesi yapıldı.

Siteniz üzerinde sipariş adımlarını müşterilerinizden önce sizin bilmeniz gerektiğinden ve siparişin sağlıklı 
olarak verilebildiğinden emin olmak için her ödeme kanalı üzerinden sipariş denemesi yapmanızı öneririz.

Admin paneli kullanımıyla ilgili her konu için yardım sayfamızı inceleyebilir ve ihtiyacınız 
olduğunda panelinizle ilgili sorularınızı destek sisteminden veya 0216 326 04 77  
numaralı hattımızdan 2'yi tuşlayarak teknik destek departmanımıza ileterek 

bilgi alabilirsiniz.

Siteniz artık satışa hazır, 
iyi satışlar dileriz.

https://www.ideasoft.com.tr/yardim/
https://www.ideasoft.com.tr/destek/#login



