Fox

Akıllı özelliklere sahip
kullanımı kolay ve çok şık
bir online dükkan oluşturmak
artık çok basit!

FOX DÜKKANINIZI KOLAYCA OLUŞTURUN

Üyeliğinizi Hızlıca
Tamamlayın
Üye ol butonuna bastıktan sonra gelen sayfada;
e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girip,
ardında bir şifre belirleyerek üyelik işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz. Bilgileri doldurup “üye ol”
butonuna bastığınızda, girmiş olduğunuz telefon
numarasına sms ile 4 haneli bir kod gönderilecektir.
Telefonunuza gelen kodu ilgili alana girdiğinizde,
doğrulama gerçekleşmiş ve üyeliğiniz açılmış
olacaktır.

Anketi Tamamlayın
ve Seçiminizi Yapın
Üye olduktan sonra karşınıza gelen seçim? ekranındaki soruları, kendi durumunuza(şartlarınıza) göre
cevaplayabilirsiniz. *Bu aşamada kategori seçmenizi
isteyen bir kısım olacaktır. Burada, satacağınız
ürünlerin kategorilerini doğru şekilde belirleyip
seçmeniz önemlidir. Çünkü seçeceğiniz kategoriler,
satışa sunacağınız ürünlerin taksit kısıtlamalarıyla?
doğrudan bağlantılı olacaktır. Bildiğiniz gibi internet
üzerinden yapılan alışverişlerde, ürünlere bağlı
olarak taksit sayıları ve kısıtlamaları değişkenlik
göstermektedir.
Soruları yanıtladıktan sonra gelen ekranda “fox”
seçeneğini seçerek işlemlere devam edebilirsiniz.

Ödemenizi Yapın ve Bilgilerinizi
Tamamlayın
Fox üyelik ücreti ödemenizi yaptıktan sonra dükkan bilgilerinizi ve
finansal bilgilerinizi doldurarak satış yapmaya başlayabilirsiniz. Finans
bilgilerinizi doldurduğunuzda, ekleyeceğiniz ürünler satın alınabilir
durumda olacaktır.

FOX DÜKKANIM | ANA SAYFAM
Fox ana sayfanızda; ziyaretçi ve satış raporlarınızı, son siparişlerinizi kolayca
görebilir; anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarından, kargo indirim kodu
alabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

SATIŞ RAPORU
Toplam cironuzu burada her zaman
görebilirsiniz.

ZİYARETÇİ RAPORU
Sitenize gelen müşterilerinizin
raporunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

SİPARİŞLER
Yeni gelen siparişlerinizi burada
hızlıca görebilir ve siparişlere kolayca
ulaşabilirsiniz.

PTT KARGO KODLARIM

DIRECT SATIŞ RAPORU

PTT kargo ile yapacağınız gönderiler
için buradan kargo indirim kodu
yaratabilirsiniz.

Ücretsiz Direct paketini aktif ettiğinizde, direct
cironuzu kolayca takip edebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO KODLARIM
Yurtiçi kargo ile yapacağınız gönderiler için
buradan kargo indirim kodu yaratabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

FOX DÜKKANIM | MENÜ
Üst taraftaki menü çubuğundan siparişlerim, ürünlerim, eklentiler, görünüm ve
içerik, ayarlar sayfaları arasında hızlıca dolaşabilir ve işleminizi yapacağınız
sayfalara kolayca ulaşabilirsiniz.

ÇIKIŞ YAP

ANA SAYFA
Ana sayfa simgesine basarak Fox ana
sayfanıza ulaşabilirsiniz.

Buradan oturumunuzu güvenli
şekilde sonlandırabilirsiniz.

SİPARİŞLERİM
Siparişlerim sayfanıza bu simgeden
kolayca ulaşabilir ve tüm siparişlerinizi
görebilirsiniz.

ÜRÜN EKLE
Ürün ekle simgesinden
hızlıca ürün ekleyebilirsiniz.

Nasıl yaparım?

EKLENTİLER
Kargo indirim kodu, indirim ve
kampanya işlemleri vb. işlemler için
Eklentiler sayfasına gelerek, aktif
uygulamaları kullanabilirsiniz.

DÜKKANI GÖR
Dükkanı Gör simgesine tıklayarak
dükkan sayfanıza ulaşabilir ve
müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

ÜRÜNLERİM
Yeni ürün ekleyebileceğiniz, mevcut
ürünlerinizin tamamını görebileceğiniz
ve tekrar düzenleyebileceğiniz sayfanıza
buradan ulaşabilirsiniz.

GÖRÜNÜM VE İÇERİK
Sitenizi özelleştirebildiğiniz, yeni ve
yaratıcı sayfalar ekleyebildiğiniz ve
kategori yapınızı oluşturabildiğiniz
sayfalara buradan ulaşabilirsiniz.

AYARLAR
Kişisel, dükkan ve finansal
bilgilerinizi görebilecek
veya değiştirebileceğiniz
ayarlar sayfası için bu
simgeye tıklayabilirsiniz.

GÖRÜNÜM VE İÇERİK | TEMALAR
Değişik tema tasarımlarının arasından dükkanınıza ve ürün kategorilerinize uygun
olan birini seçebilir, kullanımı kolay ve çok şık bir dükkana sahip olabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

SEÇİLİ TEMA
Dükkanınız için seçtiğiniz
tasarıma ait tema

YENİ TEMA SEÇ
Temalar arasında dilediğiniz zaman geçiş
yapabilir, yeni temalar deneyebilirsiniz.

ÖRNEK DÜKKAN
Dükkan temanızı seçerken tema
tasarımlarının ön izlemelerinin yer aldığı
örnek dükkanları inceleyebilirsiniz.

GÖRÜNÜM VE İÇERİK | BANNERLARIM
Banner ekleme özelliği sayesinde indirim duyurularınızı ve dükkanınızdaki en son güncellemeleri
dükkan sayfanızın en üzerinde yer alan banner alanında duyurabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

İLK SATIR
Banner görselinizde yer almasını istediğiniz
duyuru metni

İKİNCİ SATIR
Banner görselinizde yer almasını istediğiniz
duyuru metninin ikinci satırı

LİNK
Banneriniza tıklandığında yönlenmesini
istediğiniz web sitesinin adresi

BANNER GÖRSELİ
Banner görseliniz

EKLE
Ekle butonuna tıkladığınızda banneriniz
yayına alınmış olacaktır.

GÖRÜNÜM VE İÇERİK | SAYFALARIM
Hakkımızda, iletişim bilgileriniz, kargo bilgileri, iade-değişim süreçleri gibi müşterilerinizi
bilgilendirmeye yönelik sayfalar oluşturabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

SAYFA SEÇİMİ
Daha önceden oluşturduğunuz sayfaların bir
listesini görüntüleyebilir, seçip güncelleyebilirsiniz

SAYFA ADI
Sayfanıza vermek istediğiniz isim orn:
Hakkımızda, Kargolama, Biz Kimiz?,
İade-Değişim Şartları

SAYFA AÇIKLAMASI
Sayfa içeriğinde neler yer alacağının
açıklandığı kısım, örneğin müşterilerin
kargolarını nasıl takip edecekleri ile ilgili bir
sayfa ise açıklaması “kargo takip” olabilir

SAYFA İÇERİĞİ
Sayfanızda müşterinin göreceği detay kısmı.
Örneğin hakkımızda sayfası oluşturup
müşterilerinizi bilgilendirebilir, markanızın
hikayesini paylaşabilirsiniz. Ya da kargo
sayfası oluşturup kargolarınızı müşterilerinize
kaç günde ulaştıracağınızı, hangi günler kargo
gönderimi yaptığınızı belirtebilirsiniz.

EKLE
Ekle butonuna tıkladığınızda sayfanız
dükkanınızın en üst kısmındaki alana
eklenecek ve yayına alınacaktır

GÖRÜNÜM VE İÇERİK | KATEGORİLERİM
Fox paketinde ürünleriniz için kategoriler yaratabilir, ürünleri ait oldukları kategori
başlıklarının altında gruplandırabilirsiniz

YENİ KATEGORİ EKLE
Dükkanınızın ürün kategorilerini eklemeye Yeni
Kategori Ekle butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz

Nasıl yaparım?

BAĞLI OLDUĞU KATEGORİ

KATEGORİ ADI
Kategorinizin Adı, örneğin: Botlar

Kategorinizin bağlı olduğu üst kategori:
örneğin kategori adınız Botlar ise Ayakkabı
kategorisine bağlı olabilir

SIRALAMA
Kategorinizin diğer ürün kategorilerinizin
içinde bulunmasını istediğiniz sırayı
belirleyebilirsiniz

EKLE
Ekle butonuna tıkladığınızda kategoriniz
dükkanınıza eklenmiş olacaktır

ANA KATEGORİ
Ürününüzün yer aldığı ana
kategori. örnek: Ayakkabılar

ALT KATEGORİ
Ürününüzün yer aldığı alt kategori örnek:
Ayakkabılar > Kadın Ayakkabıları

SIRALAMA
Kategorilerinizin gösterilen sıralamasını
buradan tutup aşağı ya da yukarı kaydırarak
ayarlayabilirsiniz.

SİL
Çöp kutusu ikonuna
tıklayarak oluşturduğunuz
kategorinizi silebilirsiniz

DÜZENLE
Kalem ikonuna tıklayarak
kategorinizi yeniden
düzenleyebilirsiniz

SİPARİŞLERİM | SİPARİŞLER
Siparişlerim alanından güncel ve geçmişe ait siparişlerinizin tümünü görüntüleyebilirsiniz

SİPARİŞLER
Tüm Siparişlerinizin
listelendiği alan

ÖDEMELERİM
Ödemelerim kısmından sipariş numarasına
göre ödeme beklediğiniz ya da ödemesi
hesabınıza gönderilen siparişlerinizi
görüntüleyebilirsiniz

EXCEL OLUŞTUR
Excel oluşturma ile tüm
siparişlerinizi bir excel tablosu
şeklinde listeleyebilirsiniz.

SİPARİŞLERDE ARA
Siparişlerinizin içinde arama
yapmanızı sağlar

SİPARİŞ DURUMU FİLTRESİ
Sipariş durumu filtresi sayesinde kargolanan,
kargo bekleyen, iade edilen ve ödenen
siparişlerinizi filtreleyebilirsiniz.

SİPARİŞLERİM | SİPARİŞLER 2
Siparişlerim alanından güncel ve geçmişe ait siparişlerinizin tümünü görüntüleyebilirsiniz

SİPARİŞ NUMARASI

MÜŞTERİ ADI SOYADI

Siparişinize ait numara, # ile başlar.
Tıkladığınızda sipariş detay sayfasını
görüntüleyebilirsiniz.

SİPARİŞ TUTARI

SİPARİŞ DURUMU

Siparişinizin satın alındığı tutar

Kargolanan, kargo bekleyen, iade
edilen ve ödenen siparişlerinizi
görüntülediğiniz alan

SİPARİŞ DURUMLARI
Nasıl yaparım?

KARGO BEKLEYENLER

ÖDENENLER

Satın alınmış ama henüz kargolamadığınız
siparişler

Ödemesini aldığınız siparişleriniz

KARGOYA VERİLDİ

İADE EDİLENLER

Satın alınmış ve kargoya verilmiş olan
siparişleriniz

Ücret iadesi gerçekleşmiş olan siparişleriniz

Nasıl yaparım?

SİPARİŞLERİM | SİPARİŞ DETAY
Siparişinize ait detayları ve müşteri bilgilerini bu alandan görüntüleyebilirsiniz

SİPARİŞ NUMARASI

SİPARİŞ BİLGİSİ
Onay bekleyen, onay hatırlatması yapılan,
kargolanan, kargo bekleyen, iade edilen ve
ödemesi gerçekleşen siparişlerinize ait
bilgileri buradan görüntüleyebilirsiniz

ÜRÜN BİLGİSİ
Satın alınan ürünün adı

SATIŞ BİLGİLERİ
Adet

Aynı üründen kaç adet sipariş verildiğini
gösterir

Kargo
Sipariş karşılığında ödenecek olan
kargo tutarı

Sipariş Toplamı
Müşterinizin sipariş karşılığında ödediği kargo
ücreti dahil toplam tutar

ALICI BİLGİLERİ
Alıcının ad/soyad, telefon, e-mail, adres
bilgilerinin ve fatura bilgilerinin yer aldığı alan.

İşlem Ücreti
sipariş başına alınan ücret ve komisyon
toplamı %1,95 + 0,42TL

Kazanç
Siparişin tamamlanması sonucunda size
aktarılacak olan tutar

AKSİYON BUTONU
Sipariş detay sayfasının altında yer alan
aksiyon butonları ile siparişinizi kargoladım
olarak işaretleyebilir ya da sipariş iadesini
gerçekleştirebilirsiniz.

Nasıl yaparım?

SİPARİŞLERİM | ÖDEMELERİM
Sopsy panelinizde Siparişlerim sekmesi altında hesabınıza gönderilen ve beklemede
olduğunuz ödemelerin listelendiği alan

SİPARİŞ NUMARASI

GÖNDERİ TUTARI

Siparişinize ait numara, # ile
başlar.Tıkladığınızda ödeme
detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz

Belirtilen sipariş numarasına ait banka
hesabınıza gönderilecek tutar

GÖNDEREN ADI SOYADI
Müşteri adı ve soyadı

GÖNDERİ DURUMU
Siparişinizin ödemesinin hesabınıza
gönderilip gönderilmediğini buradan
takip edebilirsiniz

SİPARİŞ NUMARASI
Siparişinize ait numara, # ile
başlar.Tıkladığınızda ödeme
detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz

GÖNDERİ BİLGİSİ
Siparişinizin ödemesinin hesabınıza
gönderilip gönderilmediğini buradan
takip edebilirsiniz

ÜRÜN BİLGİSİ
Sipariş numarasına ait ürün adı ve
fotoğrafı bu kısımda yer alır

SATIŞ BİLGİLERİ

ALICI BİLGİLERİ
Sipariş numarasına ait ürünü sattığınız
müşterinizin ad soyad telefon ve adresi

ÜRÜNLERİM | ÜRÜN ANA SAYFASI
Yayında olan ya da henüz yayına alınmamış listelediğiniz tüm ürünlerin bulunduğu sayfadır

ÜRÜNLER İÇİNDE ARA
Arama kutucuğuna ürün adını yazarak
listelediğiniz ürünler arasında arama
yapabilirsiniz

YENİ ÜRÜN EKLE
Ürünlerim sayfasındaki Yeni Ürün Ekle
butonunna tıklayarak ürün listelemeye
başlayabilirsiniz

ÜRÜNLERİM | YENİ ÜRÜN EKLE
Yeni ürün ekle butonu aracılığıyla ulaştığınız dükkanınıza ürün listeleme alanınız

ÜRÜN GÖRSELİ VE
VİDEO EKLEME
Ürününüze ait fotoğraf ve varsa videoları bu
alandan ekleyebilirsiniz. Maksimum 10 MB'i
geçmeyecek şekilde dilediğiniz kadar fotoğraf
ekleyebilirsiniz. Birden fazla fotoğrafı tek
seferde yüklemek için, açılan pencerede “Ctrl”
tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz
dosyalara tıklayabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

ÜRÜN BİLGİLERİ VE
KATEGORİ SEÇİMİ
Ürününüzün adını, açıklamalarını ve
ürününüzün ait olduğu kategori girişini bu
alandan yapıyor olacaksınız, ürün açıklamalarınızın ve ürün adınızın detaylı olmasına özen
göstermenizi tavsiye ederiz

VARYANT VE FİYAT GİRİŞİ
Değişik ölçü, beden, renk gibi varyantları ve
satış fiyatını girdiğiniz alan. Stoğunuzdaki ürün
adetini güncel tutmayı unutmayın ve Ürünlerinizi satış oldukça üretiyorsanız, elinizdekinden
daha yüksek adet girmekten çekinmeyin.

Nasıl yaparım?

KARGO SEÇİMİ
Siparişin kargo aşamasını belirleyeceğiniz alan,
ücretsiz kargo seçebilir, sipariş sırasında
müşterinin ödemesi için alıcı öder seçebilir, ya
da kendiniz fiyat belirlemek için el ile giriş
yapabilirsiniz. Sopsy’nin kargo indirimlerinden
de faydalanabilirsiniz. Eğer dijital ürün gibi
gönderimi yapılmayacak bir ürün satıyorsanız
Kargosuz Satış seçeneğini seçebilirsiniz. Not:
İstatistiklere göre ücretsiz kargo ürünün satış
şansını arttırmaktadır

YASAL TAKSİT SEÇİMİ
Üye olurken seçtiğiniz kategoriler arasından
girdiğiniz ürün türüne göre seçim yaparak
taksit seçeneklerinizi oluşturabilirsiniz. Sopsy
neredeyse tüm ürünlerinize taksitle ödeme
yapılmasına izin verir. Ancak T.C. yasaları
gereği, bazı ürün kategorilerine yapılabilecek
taksit sayısı kısıtlanmıştır.

ÜRÜN KODU
Ürünlerinize fair tekil bir kod ekleyebilirsiniz.

LİSTELE & YAYINLA
Listele butonunu aktif hale getirdiğinizde
ürününüz müşterileriniz tarafından görüntülenebilecektir, yayınla butonuna tıklayarak da
ürününüzü dükkanınızda yayına alabilirsiniz.

ÜRÜNLERİM | ÜRÜN LİSTESİ
Yayında olan ya da henüz yayına alınmamış listelediğiniz tüm ürünlerin bulunduğu sayfadır

ÜRÜN BİLGİSİ
Ürünün adı

FİYAT BİLGİSİ
Ürünün satış fiyatı

STOK ADEDİ
ÜRÜN AYARLARI

Ürün listeleme sayfasında elinizde aynı
üründen kaçar adet olduğunu belirttiğiniz sayı

Düzenle

Ürün girişi yaptığınız sayfaya girip ürününüzü
yeniden düzenlemenizi sağlar

Ürün Linkini Kopyala
Ürünün dükkan linkini kopyalamanızı sağlar

Yukarı Al
Ürününüzü dükkanınızdaki sıralamada bir sıra
yukarıya taşımanızı ve dükkandaki ürünleriniz
arasında sıralama yapmanızı sağlar

Nasıl yaparım?

YAYIN DURUMU
Ürününüzün yayın durumunu aktifleştirirseniz
ürününüz müşterileriniz tarafından
görüntülenebilir ve satın alınabilir olacaktır.
Pasif konumdayken ise müşteriler dükkan
sayfasında ürününüzü görüntüleyemezler, Sil
butonundan farkı pasif ürününüzü her zaman
yeniden giris yapmak zorunda kalmadan
aktifleştirebilir ve satışa sunabilirsiniz.

Nasıl yaparım?
Ürüne Git
Ürününüzün dükkanınız içindeki sayfasına
gidebilirsiniz

Sil
Sil butonu ile ürünü tamamen silersiniz

EKLENTİLER | KARGO İNDİRİM
Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla, kargolarınızı indirimli gönderebilirsiniz. Eklentiler sayfasındaki kargo kodu yarat uygulamaları ile bu sayfada indirim kodu yaratabilirsiniz. *Kargo bekleyen siparişlerinizi otomatik olarak seçerek kolaycak kod yaratabilirsiniz
veya PTT kargo uygulamasından kendiniz manuel olarak kod yaratabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

SİPARİŞ SEÇİMİ
KARGO SEÇİMİ

Kargo bekleyen siparişlerinizi bu alandan
hızlıca seçerek indirim kodunu kolayca
yaratabilirsiniz.

Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarından
istediğiniz firmayı bu alandan seçerek
işlemlere devam edebilirsiniz.

YENİ KARGO KODU YARAT
“Yeni Kargo Kodu Yarat” butonuna
basarak kargo indirim kodunu manuel
şekilde oluşturabilirsiniz. *PTT kargo
uygulamasında mevcuttur.

OLUŞTURULMUŞ KARGO KODLARI
Kargo Kodu

Oluşturduğunuz kargo kodu burada gösterilmektedir.
Bu kodu ilgili kargo şubesinde yetkiliye ileterek gönderinizi indirimli şekilde yapabilirsiniz

Ad Soyad
Kargo koduna bağlı siparişin müşteri adını
buradan görebilirsiniz.

Sipariş Kodu
Kargo koduna bağlı siparişin numarasını
buradan görebilirsiniz.

Yaratılma Tarihi
Kargo kodunu oluşturduğunuz tarihi buradan
görebilirsiniz.

EKLENTİLER | SİPARİŞ KARGO KODU
Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla, kargolarınızı indirimli gönderebilirsiniz. Eklentiler sayfasındaki kargo kodu yarat uygulamaları ile bu sayfada indirim kodu yaratabilirsiniz. *Kargo bekleyen siparişlerinizi otomatik olarak seçerek kolaycak kod yaratmak için
“kargo bekleyen siparişinizi seçin” seçeneğini seçtikten sonra aşağıdaki bilgileri kontrol ederek adımları izleyebilirsiniz.

SİPARİŞ NUMARASI
Seçmiş olduğunuz kargo bekleyen
siparişinizin numarası bu kısımda
yazmaktadır.

SİPARİŞ BİLGİSİ
Siparişin durum bilgisini burada
gösterilmektedir.

ÜRÜN BİLGİSİ
Siparişte yer alan ürün veya ürünlerin bilgisi
bu alanda gösterilmektedir.

SATIŞ BİLGİLERİ
Adet

Siparişte yer alan ürün veya ürünlerinizin adet
bilgisi burada gösterilmektedir.

Kargo
Siparişteki ürünlerin kargo gönderim şekli
burada gösterilmektedir.

Sipariş Toplamı
Siparişindeki ürünlerin toplam fiyatı burada
gösterilmektedir.

ALICI BİLGİLERİ
Siparişe ait müşteri bilgileri burada
gösterilmektedir.

İşlem Ücreti
Sopsy komisyon kesintisi burada
gösterilmektedir.

Kazanç
Siparişten doğan kazancınız burada
gösterilmektedir.

KARGO İNDİRİM KODU YARAT
Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra “kargo
indirim kodu yarat” butonuna basarak ilgili
siparişi için indirim kodu yaratabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

EKLENTİLER | YENİ KARGO KOD YARAT
Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla, kargolarınızı indirimli gönderebilirsiniz. Eklentiler sayfasındaki kargo kodu yarat uygulamaları ile bu sayfada indirim kodu yaratabilirsiniz. *Kargo bekleyen siparişlerinizi otomatik olarak seçerek kolaycak kod yaratabilirsiniz
veya PTT kargo uygulamasından kendiniz manuel olarak kod yaratabilirsiniz. PTT kargo ile manuel olarak kod yaratmak için “yeni
kargo kodu yarat” butonuna basarak aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Nasıl yaparım?

ALICI ADI SOYADI
Yeni Kod yaratmak için müşterinin
adını ve soyadını bu alana giriniz.

ADRES BİLGİSİ
Müşteri adresini bu alana eksiksiz
şekilde giriniz.

İL VE İLÇE SEÇİMİ
Müşteri adresine ait il ve ilçe bilgilerini
bu kısımdan seçebilirsiniz.

TELEFON BİLGİSİ
Müşteriye ait telefon
numarasını bu alana giriniz.

KARGO ÖDEME ŞEKLİ
Siparişinizdeki ürünlerin kargo gönderi
şeklinde bağlı olarak, gönderi şeklini bu
alandan seçebilirsiniz.

ONAY BUTONU
Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra “kargo
indirim kodu yarat” butonuna basarak
indirim kodunuzu yaratabilirsiniz.

AYARLAR | HESAP BİLGİLERİM
Üyelik bilgilerinizi, hesap giriş bilgilerinizi “Hesap Bilgilerim” sayfasından görebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Aynı zamanda üyelik ödeme bilgilerinizi ve üyeliğinizin kalan süresini bu sayfadan görebilirsiniz.

ÖDEME DURUMU
Üyelik tipini ve üyeliğinizin bitiş
tarihini bu alandan kontrol
edebilirsiniz.

AD SOYAD BİLGİSİ
Sopsy hesabınızın ait olduğu
ad-soyad bilgilerini buradan
görebilir veya güncelleyebilirsiniz.

E-POSTA BİLGİSİ
Sopsy paneline giriş yaparken
kullandığınız ve bilgilendirme
e-postalarının gönderildiği
e-posta adresini bu alandan
güncelleyebilirsiniz.

TELEFON BİLGİSİ
Sopsy paneline giriş yaparken kullanabileceğiniz ve bilgilendirme mesajlarının gönderildiği telefon numaranızı
bu alandan güncelleyebilirsiniz.

ŞİFRE BİLGİLERİ
Üye olurken oluşturduğunuz ve Sopsy
paneline giriş yaparken kullandığınız
şifrenizi bu alandan değiştirebilirsiniz.

AYARLAR | DÜKKAN BİLGİLERİM
Site adınız, alan adı yönlendirme, logo ekleme, google kodları ekleme gibi önemli işlemleri
“Dükkan Bilgilerim” sayfanızdan yönetebilir ve güncelleyebilirsiniz.

DÜKKAN İNTERNET ADRESİ
Sopsy sitenizin adını “İnternet Adresi” kutucuğuna
yazabilir ve her zaman buradan güncelleyebilirsiniz.
Kendinize ait bir alan adı satın aldıysanız, alan
adı yönlendirme işlemi için “kendi internet
adresime yönlendirmek istiyorum” seçeneğini
seçerek ilgili alana kendi alan adınızı yazabilir ve
belirtilen adımları uygulayarak yönlendirme
işlemini tamamlayabilirsiniz.

DÜKKAN BİLGİLERİ
Dükkan adınızı veya markanızı, dükkan açıklamanızı ve dükkan logonuzu bu kısımdan ekleyebilir
veya güncelleyebilirsiniz.

WHATSAPP İLETİŞİM BİLGİSİ
Bu alana gireceğiniz telefon numarası ile
müşterileriniz, Sopsy siteniz üzerinden whatsapp
yoluyla sizinle kolayca iletişime geçebilecektir.
“Müşteriler whatsapp üzerinden benimle iletişime
geçebilsin” seçeneğini aktif konuma getirmeniz
halinde, yazmış olduğunu telefon numarası,
whatsapp iletişim kısa yolu şeklinde Sopsy
sitenizde yayınlanacaktır.

GOOGLE ANALYTICS BİLGİLERİ
Google analytics veya adsense hesabı açarak
alacağınız Google kodlarını buraya ekleyebilir
ve Sopsy sitenizi Google uygulamlaarı ile
bağlayabilirsiniz.

INSTAGRAM ONAY META TAG
İnstagram Shopping özelliğini kullanmak için
Facebook Business hesabından alacağınız onay
kodunu buraya yapıştırabilirsiniz.

AYARLAR | İLETİŞİM BİLGİLERİM
Telefon numaranızı ve adres bilgilerinizi iletişim bilgilerim sayfasından ekleyebilir ve istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

TELEFON BİLGİSİ
İşiniz için kullandığınız telefon numarasını
buraya ekleyebilirsiniz. Üyeliğinizi oluştururken
kullandığınız numaradan farklı bir numara da
yazabilirsiniz.

ADRES BİLGİLERİ
Firma, dükkan veya evden satış
yapıyorsanız ev adresinizi bu
sayfadan ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

AYARLAR | FİNANS BİLGİLERİM / BİREYSEL
Finans bilgilerim sayfasına gelerek, satışlarınızda doğacak kazançların gönderilmesini istediğiniz banka hesabınızın
bilgilerini ekleyebilir ve görebilirsiniz. Bireysel satış yapıyorsanız (şirket değilseniz), Firma tipini “bireysel” olarak
seçerek kimlik bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

FATURA TİPİ
Firma tipi alanından bireysel veya şirket
seçimi yapabilirsiniz.

Bireysel

Bireysel satış yapıyorsanız ve şirketiniz bulunmuyorsa,
Bireysel seçeneğini seçebilirsiniz.

Şahıs / LTD. veya A.Ş.
Şirket üzerinden kurumsal satış yapıyorsanız, firma
tipini Şahıs veya LTD. A.Ş. olarak seçebilirsiniz.

Adınız

Soyadınız
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KİMLİK BİLGİLERİ

BANKANIZI ADI

Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve T.c.
kimlik numaranızı bu alanlara girebilirsiniz.
Adınız ve soyadınız kimliğinizde yazıldığı
şekilde girilmelidir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Ödemelerinizin gönderileceği banka hesabının
Iban numarasını buradan ekleyebilir ve hangi
bankaya ait olduğunu seçebilirsiniz. Gireceğiniz
banka hesabı, size ait bir hesap olmalıdır ve
hesap sahibinin adı kimlik bilgileriyle eşleşmelidir.

AYARLAR | FİNANS BİLGİLERİM / KURUMSAL
Finans bilgilerim sayfasına gelerek, satışlarınızda doğacak kazançların gönderilmesini istediğiniz banka hesabınızın bilgilerini
ekleyebilir ve görebilirsiniz. Şirket olmanız halinde, Firma tipini size uygun olan seçeneği seçerek kurumsal bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

KURUMSAL FATURA
Şahıs Şirketi

Size ait bir şahıs şirketi üzerinden satış yapıyorsanız, firma tipini
Şahıs şirketi olarak seçebilirsiniz.

LTD. veya A.Ş.
Bir limited şirket veya Anonim şirket üzerinden satış yapıyorsanız,
firma tipini LTD. veya A.Ş. olarak seçebilirsiniz.

FİRMA ADI BİLGİSİ
Şirketinizin resmi adını bu alana girebilirsiniz.

Adınız

Soyadınız

FİRMA YETKİLİSİ BİLGİLERİ
Firma yetkilisinin adını, soyadını, doğum tarihini
ve T.c. kimlik bilgilerini bu alanlara girebilirsiniz.
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10000000001

FİRMA VERGİ BİLGİLERİ
Şirketinizin vergi numarasını ve bağlı olduğu
vergi dairesini bu alanlara girebilirsiniz.

BANKANIZI ADI

BANKA HESAP BİLGİLERİ
VERGİ LEVHASI YÜKLEME ALANI
Vergi levhanızın fotoğrafını “yükle” butonuna
basarak yükleyebilirsiniz.

Ödemelerinizin gönderileceği banka hesabının
Iban numarasını buradan ekleyebilir ve hangi
bankaya ait olduğunu seçebilirsiniz. Gireceğiniz
banka hesabı, şirketinize ait bir hesap olmalıdır.

AYARLAR | SOSYAL MEDYA HESAPLARIM
Sopsy siteniz üzerinden müşterilerinizi, Sosyal medya hesaplarınıza kolayca yönlendirebilirsiniz.
Bu sayfada ekleyeceğiniz linkler, sitenizde yayınlanıyor olacak.

Nasıl yaparım?

FACEBOOK ADRESİ
Facebook sayfanızın linkini
bu alana girebilirsiniz.

INSTAGRAM ADRESİ
Instagram kullanıcı adınızı, gösterilen
alana yazarak, müşterilerinizi instagram
sayfanıza kolayca yönlendirebilirsiniz.

TWITTER ADRESİ
Twitter kullanıcı adınızı, gösterilen
alana yazarak, müşterilerinizi twitter
hesabınıza kolayca yönlendirebilirsiniz

PINTEREST ADRESİ
Pinterest kullanıcı adınızı, gösterilen alana
yazarak, müşterilerinizi pinterest sayfanıza
kolayca yönlendirebilirsiniz

BİZE ULAŞIN
Bilgi almak istediğiniz konularla veya taleplerinizle ilgili bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
İletişim için destek@sopsy.com adresinden e-posta gönderebilir veya Canlı Chat üzerinden bize
yazabilirsiniz.

CANLI CHAT İLE
UZMANLARIMIZA SORUN
İş saatleri içinde, sağ alt köşede yer alan chat
ikonuna gelerek canlı destek ekibimizde iletişime
geçebilir ve anında destek alabilirsiniz.
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