
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Site Şablonları ve Ta şıyıcı Pano Yapısı 
Sitenizde kullanabilmeniz amacıyla 6 değişik site şablonu bulunmaktadır. Bu şablonlar 
üzerinde değişik amaçlar için kullanılmak üzere taşıyıcılar mevcuttur. Modüller bu 
taşıyıcıların üzerine yerleşir. Alt alta birden çok modül taşıyıcılara eklenebilir. Şablonlar 
arasında istediğiniz zaman değişiklik yapabilir ve stili üzerinden sitenizin genel görüntüsü ile 
ilgili ayarları değiştirebilirsiniz. Siteniz üzerindeki modülleri istediğiniz zaman fareniz ile 
sürükle-bırak yöntemiyle istediğiniz taşıyıcıdan bir değerine aktarabilirsiniz. 

 
Hazır Tasarım Şablonları 
Site üzerinde kullanılan her parçaya yüzlerce değişik stil ve renk seçeneklerinden istediğiniz 
tasarımı istediğiniz renk seçenekleriyle uygulayabilirsiniz. Örneğin iki adet anket uygulaması 
kullanılıyor. Her ikisine de ayrı stil ve renk seçebilir ve bunları tek bir tıklama ile dilediğiniz 
zaman değiştirebilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra da var olan içeriklerinizde değişiklik 
olmayacaktır. 
 

Hazır Đçerik Şablonları 
Standart içerik şablonları ile HTML bilgisine gerek duymadan görsel açıdan zengin içerik 
nesnelerini sitenizde istediğiniz bir bölüme ekleyebilirsiniz. Örneğin: sitenizin üst alanına 
hazır bir banner ekleyebilir daha sonra üzerindeki slogan logo ve resim gibi nesneleri 
değiştirerek pratik bir şekilde şablonları özelleştirebilirsiniz. 
 

Kendi Tasarım Şablonlarınızı Uygulayabilme Đmkânı  
Hazır tasarım şablonları ile oluşturduğunuz tasarımları tek tıklama ile saklayabilir, dilediğiniz 
zaman bu tasarımlara geri dönebilirsiniz. Örneğin; firmanıza yılbaşına özel bir tasarım 
hazırladınız. Bu tasarımı bir tıklama ile aktif edebilir daha sonraki gün eski tasarımınıza yine 
bir tıklama ile geri dönebilirsiniz. 

 
Arama Motorları için Optimize Edilmi ş Sayfalar 
Toxide ile arama motorlarına özel sayfalar oluşturmak için herhangi ek bir şey yapmanıza 
gerek yoktur. Toxide, arama motorları için sanal sayfalama  yapmakta ve bu teknolojisi ile 
dünyada sayılı içerik yönetim sistemlerinden biri olmaktadır. Ayrıca arama motorlarının 
istediği formatta, otomatik olarak sitemap.xml dosyasını oluşturur. Genel Ayarlarda arama 
motorlarının sizi bulmasını istediğiniz kelimeler için anahtar kelime tanımlaması yapabilir, 
“Site Açıklaması” bölümünde sitenizi anlatan kısa bir tanımlama yapabilirsiniz. Bunun dışında 
Toxide ürününü aldığınızda sistem sitenizi bilinen tüm arama motorlarına ücretsiz  olarak 
kayıt eder. 
 

54 Dilde Yabancı Dil Deste ği Sadece Toxide’de 
Birçok dünya dil ve alfabelerini (Rusça, Çince, Arapça v.b.) destekleyen, istediğiniz 4 dili aynı 
anda sitenizde kullanabilmenizi sağlayan, ziyaretçilerinizin hangi ülkeden bağlandıklarını 
algılayarak sitenizi o dilde ekrana getiren dünyadaki tek içerik yönetim sistemidir. Bu 4 dilden 
herhangi birini tek tıklama ile değiştirebilirsiniz. Yönetim ara yüzünde ise mevcut dillerin 
tamamını kısıtlamasız olarak kullanabilirsiniz. Đçeriklerinizdeki herhangi bir dilde yazılmış 
verileri sistemde var olan otomatik çeviri modülüyle tek bir tıklama ile dilediğiniz bir dile 
anında çeviri yapabilirsiniz.  
 

Sitenizle Đlgili Detaylı Ziyaretçi Raporları 
Toxide ile web sitenize günlük ve toplam kaç kişinin geldiğini, sitede bulunan oturum açmış 
üye sayısını ve ziyaretçi sayılarını görebilirsiniz. Bunun yanında site içerisinde en çok aranan 
kelime raporlarını görebilirsiniz. Çok yakında, hazırlanmakta olan grafiksel raporlama aracı 
ile detaylı olarak ziyaretçi istatistiklerini, ziyaretçinin hangi sayfada ne kadar süre geçirdiğini, 
sitede toplam ne kadar kaldığını, hangi tarayıcıyı ve işletim sistemini kullandığını, hangi ülke 



ve bölgeden geldiği bilgisi gibi çok detaylı raporlar alınabilecektir. Bu raporları sistem içinde 
izlemenin yanında, Csv, Pdf, Text, Excel gibi formatlara tek tıklama ile dönüştürebileceksiniz.  
 

Đçerik Yönetimi 
Đçeriklerinizi dünyaca bilinen bir sistem ile kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Office 
programı kullanmış kişinin sistemi öğrenmesi sadece saniyeler alır. Ayrıca Office 
programınızda hazırladığınız içerikleri stilleri dahi bozulmadan sistemimize kopyala-yapıştır 
yaparak aktarabilirsiniz. Ana dilde hazırladığınız içerikleri tek tıklama ile kullanılan diğer 
dillere anında otomatik çevirebilirsiniz. Bunun yanında HTML kodlama bilginiz varsa 
Frontpage yâda Dreamweaver gibi site hazırlama programlarında hazırladığınız kodlarınızı 
HTML moduna geçerek ekleyebilir yâda düzenleyebilirsiniz.  
 

Haber Yönetimi 
Bu modül sayesinde web siteniz aracılığı ile ziyaretçilerinize duyurmak istediğiniz 
haberlerinizi ve duyurularınızı güncel bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Đçerik Yönetiminde olduğu 
gibi basit bir arayüz ile haber içeriklerinizi hazırlayabilir, kendi aralarında gruplayabilirsiniz. 
Haberlerinizi sitenizde en çok okunan haberler, en son eklenen haberler veya sizin 
oluşturmuş olduğunuz gruplar şeklinde herhangi bir yerde yayınlayabilmenize imkan 
sağlamaktadır. Sitenizde her modülde olduğu gibi aynı anda birden çok haber grubunu ayrı 
ayrı yayınlayabilirsiniz. Sistem size herhangi bir sınır koymadan dilediğiniz kadar haber grubu 
oluşturup yayınlamanıza izin vermektedir. 
 

Đçeriklerde Ek Seçenekler 
Site üzerinde oluşturulmuş içerik ve diğer sayfalarda bazı ek özelliklerde mevcuttur. 
Sayfanızı yazdırma seçeneği, tavsiye etme, yazı boyutlarını büyütme yada küçültme gibi ek 
özelliklerle zenginleştirebilirsiniz.  
 

Arkada şınıza Tavsiye Etme 
Sitenizi ziyaret edenler bu özelliği kullanarak sitenizde bulunduğu sayfayı arkadaşlarına 
tavsiye edebilirler. Bunun için kendi ve arkadaşının e-mail adresini girmesi yeterli olacaktır. 
Ayrıca kişinin tavsiye ettiği kişiye veya kişilere özel olarak iletmek istediği bir mesajı varsa 
bunu da tavsiye ederken not olarak yazıp iletebilmektedir. Sistem bu işlemden sonra 
otomatik olarak alıcıya sitenizi ve sayfanızı tavsiye eden bir mail gönderir. Bu tavsiye mailinin 
içeriğini yönetim panelinden belirleyebilir ve değiştirebilirsiniz. 
 

Dinamik Makro Yapısı 
Đçerik sayfalarınıza makro kodlar aracılığı ile birçok ek özellik kazandırabilir, bu özelliklere stil 
renk gibi özellikler verebilirsiniz. Değişik boyutlarda dil kutucukları, döviz kurları, hava 
durumu, dijital yâda analog saat, sayfa ziyaret istatistikleri v.b. eklentileri sistemimizin 
gelişmiş makro yapısı sayesinde çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. 
 

Gerçek Zamanlı Güncelleme ve Yayın Durdurma 
Site yayınını kesintiye uğratmadan gerçek zamanlı içerik güncellemesi yapabilirsiniz. 
Yönetim panelinde yaptığınız değişiklik anında sitenizde görüntülenir. Bunun yanında 
sitenizde yaptığınız değişikliklerin görünmesini istemiyorsanız Genel Ayarlardan “Site 
Yayınını Durdur” seçeneğini işaretleyerek sitenin yayınını durdurabilir, hazırladığınız 
herhangi bir içerik sayfasını seçerek sadece onun görünmesini sağlayabilirsiniz. Đçerik 
yönetiminden hazırlayabileceğiniz site yapım aşamasında, site bakımda gibi sayfaları bu 
alanda kullanabilirsiniz. Herhangi bir sayfa seçmezseniz siteniz görüntülenemiyor uyarısı 
verecektir. 

 
 



Medya Yönetimi 
Uzman programcılarımız tarafından sizin için hazırlanan medya yönetimi modülü ile 
içeriklerinize, haberlerinize ve sitede kullanılabilen her alana videolar, ses ve görüntü 
dosyaları, animasyonlar, Flash uygulamalar, Java ve Activex uygulamalarını kolaylıkla 
ekleyebilmenize olanak tanır.  
 

Katalog ve Galeri Yönetimi 
Katalog Yönetimi ile sadece resim galerisi veya ürünlerinizi tanıtan bir sayfa oluşturmanıza 
izin vererek sizi kısıtlamıyoruz. Bu bölümde aklınıza gelen her türlü işlemi yapabilirsiniz. 
Đsterseniz ürünlerinizi tanıtan bir katalog yaparsınız, isterseniz sadece resimlerden oluşan bir 
fotoğraf galerisi oluşturursunuz, isterseniz şirketiniz hakkında bilgileri sunabilir, isterseniz de 
referanslarınızı listeleyebileceğiniz bir yapıya çevirebilirsiniz. Ayrıca resimlerinizin çevresinde 
açıklama yazıları yazarak ek bilgide verebilirsiniz. 
 

Yetki ve Güvenlik Ayarları 
Sistemde altı kademeli yetkilendirme kullanılmaktadır. Yetki sistemi Yönetici, Yönetici 
Yardımcısı, Alt Yönetici, Alt Yönetici Yardımcısı, Üye ve Üye Olmayanlar(Ziyaretçiler) isimli 
gruplardan oluşmaktadır. Yönetim paneli ve site üzerinde modül ve içeriklere giriş için yetki 
sınırlaması koyabilir sadece belirlediğiniz grup yada grupların erişimine izin verebilirsiniz. 
Örneğin, firmanızdaki ürünlerin fiyatlarını bir sayfada listeliyorsunuz. Bu sayfaya üye 
olmayanların girişini engelleyebilirsiniz. Yâda yönetim panelinde Form Verileri modülüne 
sadece Yönetici üye grubunun erişebilmesine olanak tanıyabilirsiniz. 
 

Üye Yönetimi 
Bu modül ile sitenizde üyelik sistemi kullanabilirsiniz. Sadece üye olanların giriş yapabileceği 
sayfalar yada formlar tasarlayabilirisiniz. Grup bazında üyeleri listeleyebilir, üyelerin bilgilerini 
görerek yetkiniz mevcutsa değiştirebilirsiniz. Yâda üyenin bağlı bulunduğu üyelik grubunu 
değiştirebilir üst gruba çıkarabilir yâda yetkisini alabilirsiniz. 
 

Link(Ba ğlantı) Sayfaları 
Bağlantı sayfaları sayesinde kendi siteniz içerisinde bulunan herhangi bir sayfaya veya dış 
sayfalara bağlantı eklemek ve bunları kendi arasında gruplamak mümkündür. Aynı zamanda 
dosya ve dokümanlara da bağlantı verebilirsiniz.  
 

Site Haritası Yönetimi 
Siteniz içerisinde bulunan sayfaları hiyerarşik bir yapıda ziyaretçilerinize sunabilmenize 
imkân sağlamaktadır. Ayrıca site haritasında bağlantıları gruplayabilirsiniz. Örnekleyecek 
olursak, bir kitapta içindekiler sayfası vardır aradığınız bilginin kaçıncı sayfada olduğunu 
yazar. Site haritasıda bu şekilde bir işleve sahiptir. Farkı sayfa numarası yerine bağlantıya 
tıklayıp direkt olarak sayfanın kendisine erişebilmesini sağlar. 
 

Menü Yönetimi 
Menü Yönetimi sayesinde dilediğiniz kadar menü ve bu menülere bağlı alt menüler 
oluşturabilirsiniz. Menü içerisindeki öğelerin sıralamasını dilediğiniz zaman bağlantılarını 
bozmadan değiştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz her menü öğesine simge ekleyebilir, menünün 
yatay mı dikey mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Sistemde oluşturmuş olduğunuz içerik 
sayfalarını, haber sayfalarını, formlarınızı, katalog ve galerilerinizi, bağlantı sayfalarını, site 
haritalarını ve diğer modül içeriklerini bu oluşturmuş olduğunuz menü öğelerine bağlayabilir 
bunun yanı sıra harici sayfalara bağlantı vermenize olanak tanımaktadır. 
 
 
 



Anket Yönetimi 
Merak ettiğiniz tüm soruları web sayfanızı ziyaret eden kişilere sorarak fikirlerini alabilirsiniz. 
Birden fazla anket oluşturabilir ve sonuçlarını izleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz anket içerisinde 
tek bir soru sorabilir ama sınırsız sayıda cevap seçeneği oluşturabilirsiniz. Sonucuna 
ulaştığınız anketleri pasif duruma getirip yayından kaldırabilir ve arşivleyebilirsiniz. Anket 
sonucunu ankete katılmamış ziyaretçilerinizle paylaşıp paylaşmama esnekliğini de size 
sunmaktadır. 
 

Eposta Yönetimi 
Bu modül ile eposta hesapları oluşturabilir silebilir yada bilgilerini değiştirebilirsiniz. 
Oluşturduğunuz eposta kullanıcılarının kullanabileceği toplam alan sınırını(kota) belirleyebilir 
dilediğiniz zaman bu ayarı değiştirebilirsiniz. Ayrıca sistem üzerinden gönderilen epostalar 
için alt imza ve üst imza oluşturabilir, bu alanlarda kurumsal yapınızı ve kullanıcının 
departmanını anlatan tanımlayıcı resim, simge ve içerikler kullanabilirsiniz.  

 
Eposta Listeleri 
Eposta yönetimi ile oluşturduğunuz mail adreslerini kendi aralarında gruplayabilir 
departmanlara ayırabilirsiniz. Bunun dışında site üzerinde bulunan mail listemize katılın 
şeklinde kullanabileceğiniz bu modül ile ziyaretçilerinizin eposta listelerinize katılımını 
sağlayabilir ve daha sonra ziyaretçi eposta adreslerine bilgilendirici ve tanıtıcı epostalar 
gönderebilirsiniz. 

  
Dinamik Form Yönetimi 
Uzman programcılarımız şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş form yönetimini sizlere 
sunmaktan zevk duyar. Form yönetimi sizin bilgi toplamanızı sağlayan yönetim aracıdır. Bilgi 
giriş formları tasarlamanıza olanak sağlar. Örnek olarak iletişim formu, insan kaynakları 
formu, sigorta teklif formu v.b. formlar oluşturabilirsiniz. Bilgi formu oluşturma işlemi web 
tasarımlarında en çok zaman alan işlemlerdir. Form yönetimi ile çok kısa zamanda en detaylı 
formları birkaç tıklama ile tasarlamanız mümkündür. Sürükle bırak yöntemiyle tasarımlarınızı 
çok kolay yapabilir form nesnelerinin yerlerini değiştirebilir ve değişik form stillerinden birini 
seçerek görsel açıdan zengin formlar oluşturabilirsiniz. Sabit içerik, metin kutusu, geniş metin 
kutusu, seçme kutusu, çoklu seçim araçları, telefon, tamsayı, parasal değer, renk, dosya, 
tarih, saat, web adresi, eposta adresi ve daha birçok bileşeni kullanarak siteniz içinde her 
amaca yönelik sınırsız sayıda bilgi giriş formları oluşturmanız mümkündür. Bu bileşenlerin 4 
yönünde etiket atayabilir, uzunluklarını belirleyebilir, zorunlu alan yapabilir ve diğer 
bileşenlerle bağlantılı hale getirebilirsiniz. Oluşturulan formlar doldurulduğunda sistem 
tanımladığınız mail gruplarında bulunan adreslere mail ile uyarı göndermekte ve gönderilen 
her form bilgisini kayıt altına almaktadır. Bu bilgileri istediğiniz zaman inceleyebilir yâda 
silebilirsiniz. Örneğin; siteniz üzerinde sipariş formu ve sipariş departmanınız için bir mail 
grubu oluşturdunuz. Formdan gelen veriler hem yönetim panelinde Form Verileri altında 
olacak hem de bu mail grubunda tanımlı tüm personele ayrı ayrı gönderilecektir. Bu sayede 
iletişim maliyetlerini ve zaman kayıplarını sıfıra indirgeyeceksiniz. 
 

Form Verileri 
Bu modül aracılığı ile Form Yönetiminden gelen verileri görebilirsiniz. Oluşturulan forma özel 
veriler bu modülde ayrı ayrı listelenir. Đsterseniz görüntülenecek form alanları seçilerek 
ekranda daha fazla önem arz eden alanlar listelenebilir. Gelen verinin üzerine tıklandığında 
ise tüm form alanları detaylıca gösterilir. Ayrıca alan başlıklarına tıklayarak bulunan değere 
göre büyükten-küçüğe yâda küçükten-büyüğe sıralama işlemi yapabilirsiniz. 

 
 



Site içi Arama Motoru  
Ziyaretçileriniz sitenizde oluşturulmuş içeriklerin hepsinde arama yapabilir, arama sonuçlarını 
modül bazında ayrı ayrı gruplandırılmış bir şekilde alabilirler. 
 


