
AKILLI KOBİ
Teknoloji Tedarikçisi Ürün Bilgileri Girme

TOBB'un ev sahipliğinde ve Visa'nın katkılarıyla hazırlanan Akıllı
KOBİ platformunun kullanımı aşağıda anlatılmıştır.
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1. PLATFORMA ERİŞİM

https://akillikobi.org.tr/ adresini ziyaret ederek siteye ulaşabilirsiniz.
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2. GİRİŞ YAPMA VE KAYIT 

Sağ üstte giriş yap/ kayıt ol butonuna tıklayarak “Giriş Yap” ve “Kayıt Ol” sayfasına erişebilirsiniz Burada “Yönetim
Paneli Girişi” butonuna tıklayarak firma ve ürün bilgilerinizi düzenleyebileceğiniz panel sayfasına gidersiniz.
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3. PANELE ERİŞİM

“Yönetim Paneli Girişi” butonu ile aşağıdaki sayfaya yönlendirilirsiniz. Burası teknoloji tedarikçilerinin firma ve
ürünlerini düzenleyebilecekleri panelin girişidir. Bu kısmın girişi ile ana sayfadan yapılan girişin şifreleri farklıdır. 
“Şifremi Unuttum” kısmı kullanılarak şifre sıfırlama yapılabilir.
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4. FİRMA BİLGİLERİ GİRİŞİ

Panele giriş yaptığınız zaman sol tarafta firmanızın adını göreceksiniz. Firma bilgilerinizi girmek için firmanızın adının
üzerine tıklayın.
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5. ÜRÜN EKLEME

Firmanıza ait ürünleri eklemek için sayfanın en üstünde bulunan ‘Ürünler’ butonuna tıklayın.
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Ürünler sayfasından daha önce oluşturduğunuz ürünleri görebilir; yeni ürün oluşturabilirsiniz. İlk kez veya yeni bir ürün
oluşturmak için ‘Ürün Oluştur’ butonuna basın. Burada gördüğünüz ürünlerden renkleri soluk şekilde yer alması onay
beklediğini ifade etmektedir. Onaylanan ürünlerin isimlerinin rengi bu listede normal şekilde görüntülenecektir. 
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6. ÜRÜN DETAY SAYFASI İÇERİK DÜZENLEMESİ

“Ürün Oluştur” bölümü firmanızın Akıllı KOBİ’deki detay sayfasını oluşturduğunuz kısımdır.

En yukarıdaki kısıma ürününüzün adını giriniz.

Web Sitesi: İsteğe bağlı doldurulması gereken bir alandır. Eğer ürününüzün detaylarına ulaşılabilecek bir web sitesi
varsa ekleyiniz.
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Öne Çıkan Görseller: Sayfanın sol tarafında fotoğrafların geçişli gösterildiği bölümdür. Aynı fotoğraf boyutlarının
kullanılması görünüm bütünlüğü açısından önerilir. 1600 x 900 boyutu tavsiye edilen boyuttur.

İndirim Kodu: İndirim Kodu eklenilen kısımdır.
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Kısa Açıklama: Ürün hakkında kısa açıklamanın girildiği bölümdür.

Öne Çıkan Özellikler: Ürününüzle ilgili öne çıkan özellikleri kısa cümlelerle çoklu ekleyebileceğiniz kısımdır.
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Detaylı İçerik: Ürününüzle ilgili detaylı açıklama girdiğiniz kısımdır. Karakter sınırlaması yoktur.
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Listeme Görseli: Dijital Çözümler başlığı altında ürünler listelenirken gösterilecek olan görseldir. 1920 x 1080 boyutu
önerilir.
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Ürünün Kullanılabileceği Sektörler: Uygun sektör başlıklarının seçildiği kısımdır.
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Ürün Kategorileri: Uygun kategori başlıklarının seçildiği kısımdır. Birden fazla ekleme yapılabilir.

Özellikler: Sayfada ana açıklamadan sonra Başlık ve Açıklama şeklinde birden fazla girilebilirliği olan, ürününüzün
özellikleri hakkında kısa açıklamalarının verildiği bir kısımdır.
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Firma Uygunluğu: Bu alan ürünlerin hangi büyüklükte firmalar için uygun olduğu belirtilen kısımdır.
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Gerekli yerleri doldurduktan sonra ‘Kaydet ve Onaya Gönder’ butonuna basınız. Admin onayladıktan sonra ürünleriniz
ve firmanız platformda aktif olacaktır.

Giriş yaptığınız ürünlerin Akıllı KOBİ’de nasıl görüneceğini incelemek için ‘Kaydet ve Onaya Gönder’ butonuna basıp
ardından da ‘Önizle’ butonuna tıklayarak ürününüzü görüntüleyebilirsiniz. Bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra
ürününüz Akıllı KOBİ’de bu gördüğünüz şekilde yer alacaktır.

Eğer ürün sayfanızdan memnun kalmazsanız aynı sayfadayken değişiklikler yapıp, son halini onaya göndermek için
tekrar “Kaydet ve Onaya Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz.
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Giriş Sayfası Görüntüsü:
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Önizleme Görüntüsü:
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