




Bizi Tercih Edenler



Neler Sunuyoruz?

Yazılım Hizmetleri

Otomasyon Yazılımları

Özel Proje Geliştirme

Intranet Projeler

Web Tabanlı Yazılımlar

»

»

»

»

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi 

(ISMS) standardında işletmelere özel yazılım 

projeleri üretmekte olan Sabahweb®, yazılım 

dokümantasyonu hazırlama, teknik destek, 

bakım ve geliştirme gibi tüm gereksinimlere 

kendi bünyesinde çözümler üretmektedir.

Domain Tescil

Domain Tescil

Domain Transfer

.tr Uzantılı Domain

Türkçe Domain Tescil

»

»

»

»

E-Posta Hizmetleri

Anti-Spam Gateway

Kurumsal E-Posta

Kurumsal Mail Hosting 

E-Posta Yedekleme

»

»

»

»

Sürekli gelişen Sabahweb® kurumsal e-posta 

altyapısı; 256bit SSL ile güvenli şifreleme, 

kesintisiz erişim, kolay kurulum ve tüm 

cihazlarla eşsiz uyum garantisi sunmaktadır. 

İhtiyacınız olan her yerde e-postalarınıza 

erişebilir ve kolayca yönetebilirsiniz. 



Neler Sunuyoruz?

Danışmanlık & Destek

Sunucu Destek Hizmeti

Felaket Kurtarma Çözümleri

Sunucu Güvenliği

Sosyal Medya Yönetimi

»

»

»

»

Her zaman teknolojiyi müşterileri için ulaşılabilir 

ve kullanışlı bir biçimde sunmayı hedefleyen, 

güncel kalmayı ve gelişmeleri takip etmeyi bir 

zorunluluk olarak gören Sabahweb®, sektörde 

edindiği bilgi ve tecrübelerini müşterilerine 

aktarmayı bir görev bilmiştir.

Diğer Hizmetler

Web Tasarım

B2B & B2C Çözümleri

Kurumsal Kimlik Hizmeti

Web Analiz Danışmanlığı

»

»

»

»

Dijital pazarlama dünyasında ürünlerinizi ve 

markanızı nasıl pazarlayacağınızı ve nereden 

başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız 

Sabahweb®, markanıza değer katan yenilikçi 

çözümler üreterek internetteki tanıtım 

ihtiyaçlarınızı tamamen karşılamaktadır.

Sunucu Hizmetleri

Fiziksel Sunucu

Bulut Sunucu

Linux Sanal Sunucu

Windows Sanal Sunucu

»

»

»

»

Dünyada coğrafi bir şekilde dağıtılmış durumda 

olan 3 ayrı veri merkezinden, kullanıcılarına 

kesintisiz teknoloji hizmeti sunan markamız, 

acil durum senaryoları çerçevesinde yürüttüğü 

başarılı kriz yönetimi ile müşteri ilişkilerinde 

destek ve çözümü birleştirmeyi ilke edinmiştir.



Neler Sunuyoruz?

Özel Yazılım Çözümleri

Sabahweb®, web tabanlı yazılımlar hazırlarken yılların bilgi birikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği yazılım 

metodolojisini kullanmaktadır. Sektörde kabul gören değerli sertifikalara sahip yazılım mühendislerimiz 

yazılım geliştirme sürecinde metodolojimizde belirlenen adımları eksiksiz olarak proje üzerinde 

uygulamaktadır.

Günümüzde ihtiyaç duyduğunuz yazılımların mobil cihazlarla ve 3. parti yazılımlarla (Muhasebe, CRM, 

ERP, HRM, vb) entegrasyon sağlayabilmesi, oldukça önem arz etmektedir. Sabahweb® olarak gelişen 

teknolojiyi yakından takip edip, bilgi ve tecrübelerimizi gelişen teknoloji doğrultusunda uygulamaktayız. 

Bu sayede müşterilerimize yeni nesil yazılımları, en düşük maliyetler ile sunmaktayız.

Bir web yazılım projesi geliştirilirken sürecin anlık takibi ve geri bildirimlerin etkili bir şekilde tarafımıza 

iletilebilmesi için müşterilerimizin kullanımlarına sunulan proje yönetim sistemi ile tamamen şeffaf bir 

yazılım geliştirme süreci sunmaktayız. Bu sayede müşterilerimiz dilediği zaman projelerinin hangi 

aşamada olduğunu takip eder, projeye dair tüm ayrıntılara anında erişim imkanı bulur.

Zamanı Siz Yönetin!
Ortalama 15 yıllık sektör deneyimine sahip olan mühendislerimiz ile endüstriyel otomasyon yazılımları, 

özel proje geliştirme, intranet projeler ve web tabanlı yazılımlar geliştiriyoruz.
Sabahweb®, geliştirdiği projelerin başından sonuna kadar arz eden ve talep eden ilişkisindeki uyumu en 

üst düzeyde tutarak müşterilerine en hızlı ve doğru hizmeti sunmuştur.



Neler Sunuyoruz?

Web Tasarım & Geliştirme

Sabahweb®, kuruluşundan bugüne bilgi ve teknolojiyi kullanabilme tecrübesiyle markalar ve işletmeler 

için benzersiz dijital deneyimler üretmektedir. Web sitelerinin, şirketler ve hedef kitleleri arasındaki en 

güçlü etkileşim araçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda tasarladığımız web sitelerinin, doğru 

hedef kitleler tarafından bulunabilir ve daima erişilebilir olmasını sağlayarak dijital kültürün büyümesini 

sağlıyoruz.

Web tasarım hizmetimiz ile; strateji, tasarım ve geliştirme olmak üzere 3 aşamalı sürecin sonunda sizi 

hedef kitlenize en doğru şekilde lanse eden bir web sitesine sahip olursunuz. W3C kodlama 

standartlarına uygun ve hatasız olarak hazırladığımız web sitesi tasarımları modern tarayıcıların tümünde 

sorunsuz görüntülenir. Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan, hızlı ve arama motorlarında üst 

sıralarda listelenen bir web sitesine sahip olmak markanıza değer katacaktır. Çünkü Sabahweb®'e göre 

kullanıcı deneyimi bir tasarım yeteneğinden fazlasıdır. Veri odaklı görüşleri, kültürel davranışları, marka 

ve kullanıcı hedeflerini, teknolojiyi ve yaratıcı vizyonu bir araya getiren stratejik bir sunumdur.

Dijital Strateji

Potansiyel Müşteri Analizi

Sektör Araştırması

Analiz / Veri / SEO

»

»

»

»

Strateji

İskelet Yapı

UI/UX Tasarımı

Mobil Uyumlu Tasarım

İçerik Hazırlanması

»

»

»

»

Tasarım

Sistem Akışı

Arayüzün İyileştirilmesi

Fonksiyonel Prototip

Panel Entegrasyonu

»

»

»

»

Geliştirme

Çok Kanallı Strateji» Hata Giderme/İyileştirmeler»



Neler Sunuyoruz?

Sunucu Hizmetleri

Kurumsal ölçekli donanım ve lisanslı yazılımlar, Geo-Clustering alt yapımız ile verdiğimiz hizmetin 

arkasındayız. 10 yılı aşkın tecrübesiyle ekibimiz, siz değerli müşterilerimize profesyonel ölçüde destek 

verirken siz yalnızca işinize odaklanın!

Network Altyapımız
Tüm sunucularımız Türkiye'nin en iyi veri merkezi altyapısına sahip DGN Teknoloji (Bursa) veri 

merkezinde yayın yapmaktadır. Kendimize ait kabin ve network cihazlarımızla NOC ekibimizin yönettiği 

altyapımızda tamamı yedekli sistemlerle hizmet verilmektedir. Sunucularımızda Türk Telekom, 

Superonline ve Cogent Communications fiber hatları yedekli olarak kullanılarak %99.99 network erişim 

sürekliliği sağlamaktayız. 24 saat izlenen veri merkezimizde tüm sunucularımızın gerekli portları 

yazılımlar ile 1 dakikalık aralıklarla otomatik olarak gözetlenmektedir.

Yedekleme Altyapımız
İstanbul, Bursa ve Frankfurt olmak üzere 3 farklı coğrafi lokasyonda Bursa DGN teknoloji veri merkezinde 

yayın yapan sunucularımızın yedekleme işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır. Sabahweb, veri 

yedekleme operasyonlarında esnek ölçeklenebilirliğe sahip ve yüksek üretkenlik sunan Synology 

ürünlerini tercih etmektedir. RAID10 yapısında konfigure edilmiş NAS ünitelerimiz düzenli olarak yedek 

almaktadır.



Neler Sunuyoruz?

Kurumsal Kimlik Hizmetleri

Pazarlama faaliyetleri ve yatırımlarının başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi olan 

kurumsal kimlik tasarımı, işletmelerin sektöre bakış açılarını doğrudan hedef kitlelerine yansıtmaktadır. 

Sektörde kabul gören güçlü markaların arkasında hikâyesinin doğru stratejiyle kurumsal kimlik 

tasarımına aktarılmasının yattığına inanarak gereksinimlerinize en doğru çözümü üretmeyi 

hedeflemekteyiz. Marka bilinirliğinizi en üst seviyeye çıkarmak için kapsamlı bir sektör analiziyle başlayan 

çalışma sürecini detaylı bakış açılarının bir arada değerlendirildiği toplantılarla destekleriz. Sürecin 

sonunda; kurumsal kimlik tasarımı anlamlı bir hikâyeden yola çıkarak enerji dolu, kolay algılanabilen ve 

esnek kullanım modeline uygun bir ürün olarak sunuma hazır hale getirilir.

Kurumsal Kimlik Materyalleri
Marka ya da firmanızın kurumsal kimliğini oluşturan ana çizgileri belirlendikten sonra sıra gerekli tüm 

materyallerin planlama ve üretim süreci başlar. Bu kurumsal kimlik materyalleri, çalışma yapılacak firma 

ve/veya marka türüne ya da ihtiyacına göre değişmektedir.

»

»

»

»

»

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem & Logotype

Antetli Dökümanlar

Matbu Evraklar

Kurum İçi Basılı Materyaller

Kurum Dışı Basılı Materyaller

Ambalaj Ürün Bilgilendirme Etiketleri

Formlar

»

»

»
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Kurumsal E-Posta

Sürekli gelişen Sabahweb® kurumsal e-posta altyapısı; 256bit SSL ile güvenli şifreleme, kesintisiz erişim, 

kolay kurulum ve tüm cihazlarla eşsiz uyum garantisi sunmaktadır. İhtiyacınız olan her yerde 
e-postalarınıza erişebilir ve kolayca yönetebilirsiniz. Kurumsal e-posta hizmetimize geçiş yaparken Gmail, 

Yahoo, Office365, Exchange ve diğer hesaplarınızdaki e-postaları kolayca taşıyarak işinize kaldığınız 

yerden devam edin!

      Güvenli Şifreleme
Sabahweb® mail sunucuları üzerinde mail gönderimleri SSL/TLS desteği sayesinde üst düzey güvenlik 

içerisinde haberleşme imkanı sağlar. İsteğinize bağlı, 2 Adımlı Doğrulamayı kullanarak hesabınızı hem 

şifreniz hem de telefonunuzla korursunuz.

      Üstün Koruma
Sabahweb® kurumsal mail altyapısı, %99.9 başarı oranı ile spam ve virüs içerikli mailleri engelleyerek 

sizlere güvenli mail hizmeti sunar. SMTP katmanında spam e-postaları engelleyerek verimlilik ve internet 

trafiğinin etkin kullanılması anlamında e-posta kullanıcılarına ciddi avantajlar sağlar. Zararlı içeriklerin 

sunucuya kabul edilmeden filtre edilerek engellenmesi kullanıcılarımıza güvenli ve verimli bir e-posta 

deneyimi sunar.

      Kolay Kullanım
Masaüstü, mobil, WebMail platformlarından yani tüm cihazlardan ve lokasyondan bağımsız olarak 

sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Exchange(TM) ActiveSYNC desteği ile tüm Android ve IOS tabanlı 

cihazlara tam uyumludur. CalDAV, CardDAV ve IMAP desteği ile tüm mobil cihazları destekler.



Neler Sunuyoruz?

Web Analiz Danışmanlığı

SwAnalyzer web analiz aracı sayesinde, web ve mobil site ziyaretçilerinizi gerçekten anlamanın yeni ve 

kolay yolunu keşfedin. İşletmeniz veya markanız için önemli başarı kriterlerine göre belirlenen pazarlama 

kanallarının ölçümlenmesi ve bu ölçümlere göre web sitesinin geliştirici ve iyileştirici analizinin yapılması 

oldukça önemlidir. Pazarlama aksiyonlarını güçlendirmek ve doğru online pazarlama stratejilerini 

uygulamak için gerekli verilere SwAnalyzer ile sahip olun.

Isı Haritaları

SwAnalyzer ile Web Sitenizi Keşfe Çıkın

Ziyaretçi Davranışlarını Görselleştiriyoruz.

Ziyaretçilerin motivasyon ve arzularının en güçlü göstergeleri olan tıklamaları, dokunuşları ve kaydırma 

davranışlarını görsel olarak temsil ederek sitenizde ne istediklerini, ne ile ilgilendiklerini ve ne yaptıklarını 

anlayın.

Ziyaretçi Kayıtları Kullanıcılarınızın neler gördüğünü izleyin

Sitenizdeki gerçek ziyaretçi davranışlarının görüntü kayıtlarıyla tahmin işlemini ortadan kaldırın. 

Ziyaretçinizin tıklamalarını, dokunuşlarını ve fare hareketlerini görerek karşılaştıkları sorunları anında 

belirleyebilirsiniz.

Form Analizleri Formlarınız doğru dolduruluyor mu?

Hangi form alanların doldurulması çok uzun, hangilerinin boş bırakılacağını ve ziyaretçilerin formlarınızı 

doldurmadan sayfanızdan neden ayrıldıklarını keşfederek çevrimiçi form tamamlama oranlarını gözle 

görülür oranda artırın.



Neler Yaptık?



Yazılım Geliştirme

Bulut Sunucu

Kurumsal E-Posta

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Dijital Pazarlama

Teknoloji Danışmanlığı  

»

»

»

»

»

»

Terapiglobal



Edsa Family

Yazılım Geliştirme

Web Tasarım & Geliştirme

Kurumsal E-Posta

Teknoloji Danışmanlığı  

»

»

»

»



Adalı Holding

Web Tasarım & Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Fiziksel Sunucu

Felaket Kurtarma Çözümleri

Kurumsal E-Posta

Anti-Spam Gateway

Teknoloji Danışmanlığı

»

»

»

»

»

»

»



Yaşar Teknik Hırdavat

B2B Yazılım Geliştirme

Web Tasarım & Geliştirme

Bulut Sunucu

Kurumsal E-Posta

Teknoloji Danışmanlığı  

»

»

»

»

»



Tüfekçi Makine

Web Tasarım & Geliştirme

Kurumsal E-Posta

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Teknoloji Danışmanlığı  

»

»

»

»



Sheraton Adana Hotel

Intranet Proje

Sunucu Destek Hizmeti 

Felaket Kurtarma Çözümleri 

Sunucu Güvenliği

 Teknoloji Danışmanlığı

»

»

»

»

»



Erin Agar Photography

Web Tasarım & Geliştirme

Kurumsal E-Posta

Teknoloji Danışmanlığı

Web Analiz Danışmanlığı

»

»

»

»



KONSA

Web Tasarım & Geliştirme

Kurumsal E-Posta

Teknoloji Danışmanlığı

Web Analiz Danışmanlığı

»

»

»

»



Yol İş Holiday

Web Tasarım & Geliştirme

Bulut Sunucu

Kurumsal E-Posta

Anti-Spam Gateway

Web Analiz Danışmanlığı

»

»

»

»

»



Tüfekçi Makine

Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik Anayasası

Antetli Döküman Tasarımları

Kurum İçi Materyal Tasarımları

Kurum Dışı Materyal Tasarımları

Ambalaj Etiket Tasarımları

»

»

»

»

»

»



Online Psikoloğum

Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Antetli Döküman Tasarımları

»

»

»



Gücer Group

Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurum İçi Materyal Tasarımları

Kurum Dışı Materyal Tasarımları

»

»

»

»



Eurocycle

Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurum İçi Materyal Tasarımları

»

»

»



Büyükdere Cad. Feride Apt. No:57 K.2 34381 Mecidiyeköy/İstanbul

0850 302 57 93

0850 302 57 93

bilgi@sabahweb.com

www.sabahweb.com
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