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امکان ویرایش صفحاتمدیریت صفحات

نمایش آدرس ھا و شماره ھای تماس و نمابر شرکت محترم با قابلیت نمایش بر رویصفحه ارتباط با ما
نقشه گوگل

با قابلیت ایجاد زیر منو ھای مورد نیاز : به طور مثال ، تاریخچه شرکت، اھداف و پروژهصفحه درباره ما
ھای شرکت و ..می باشد

صفحه خدمات پس از فروش جھت دریافت نماد اعتماد (نماد اعتماد)خدمات پس از فروش
صفحه راھنمای خرید از وب سایت جھت دریافت نماد اعتماد (نماد اعتماد)راھنما

محصوالت

افزودن، ویرایش،حذف، گروه
افزودن، ویرایش،حذف، زیرگروه

افزودن، ویرایش،حذف، برند و امکان اختصاص کاال به برند
فنی، محصول (کدکاال،مشخصات کلی،رنگ بندی،مشخصات  افزودن ویرایش و حذف 

کشور مبداء،تخفیف…)
افزودن به عالقمندیھا، مشاھده لیست عالقمندیھا

افزودن فایل به محصوالت
ایجاد گالری تصاویر جھت ھر محصول

امکان امتیاز دھی به ھر محصول
امکان نظردھی به ھر محصول

مقایسه محصوالت
تعیین کلید واژه و توضیحات ھر محصول جھت بھینه سازی وب سایت

جستجوی ساده براساس نام محصول
جستجوی پیشرفته براساس معیارھای فروشگاه

جستجوی محصوالت براساس بازه قیمتی
جستجوی محصوالت براساس گروه سنی و جنسیت

جستجوی پیشرفته براساس برند
پر فروش ترین،پر بازدید ترین و بھترین محصول به صورت خودکار و دستی

تازه ترین کاالھای مشاھده شده
معرفی محصوالت مرتبط با ھر کاال

سیستم پیشنھاد کاالبر اساس سوابق خرید مشتری
تعیین قیمت عمده محصوالت

تعیین میزان تخفیف برای ھر محصول
به خاص  محصول  خرید  پیشنھاد  یا  و  مشتریان  به  شده  ثبت  جدید  محصوالت  اعالم 

صورت خودکار از طریق ایمیل
افزایش و یا کاھش قیمت کاالھا به صورت درصدی و یا مقدار ثابت

تعیین گروه سنی براساس محصوالت
تعیین حد اخطار جھت ھر محصول(کنترل موجودی)

جابجایی محصوالت با یکدیگر (مرتب سازی محصول)
نمودار تغییر قیمت

نقد و بررسی ھر محصول

قابلیت حراج کاالھای مشخص در بازه ھای زمانی تعیین شده
مدیریت تنظیمات فروشگاه

افزودن حذف و ویرایش مشتری به سیستم از طریق پنل مدیریت و وب سایت
ارسال کد فعال سازی به ایمیل (اجباری نماد اعتماد)

مشاھده لیست مشتریان و مشخصات آنھا
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مشتریان

مشاھده لیست مشتریان و مشخصات آنھا

قابلیت گروه بندی مشتریان و اختصاص تخفیف به گروھی مشخص
قابلیت دسته بندی مشتریان براساس سن و جنسیت

مشاھده لیست تمامی سفارشات براساس بازه زمانی، کاال

اختصاص کدپیگیری پس از خرید به کاربر و امکان پیگیری از طریق وب سایت
مشاھده پرداخت ھای انجام شده به تفکیک (حساب من)

امکان ارسال ایمیل به گروھی از مشتریان
مشاھده و چاپ فاکتور

زمان در  رسانی  اطالع  و  نمیباشد  موجود  که  کاالھایی  جھت  کاربران  درخواست  ثبت 
موجودی کاال توسط ایمیل

سفارشات

صدور، ویرایش، مشاھده و چاپ فاکتور
مشاھده لیست تمامی سفارشات (سفارشات جدید ،تایید شده، درانتظارپرداخت)

تایید، رد و یا حذف سفارشات
تنظیمات نحوه ارسال کاال( تحویل در محل، پستی)

محاسبه ھزینه ارسال کاال از طریق پست براساس شھرستان ھا

امکان تعیین نوع بسته بندی کاال ( از لحاظ کادوئی)
امکان انتخاب کارت تبریک و نوع کاغذ کادو

قابلیت با  زمانی  بازه  تعیین  با  مشتریان  یا  و  مشتری  جھت  تخفیف  کد  تعیین  امکان 
استفاده از کد تخفیف و تعیین تعداد دفعات استفاده از کد تخفیف

تعیین نرخ ارز (ریال، تومان،دالر،یورو) به صورت ھوشمند با قبول نرخ ارز جاری
ارسال کاال به افراد دیگر (ھدیه)

ارسال ایمیل به کاربر و مدیر درزمان سفارش جدید و یا پیگیری سفارش

گزارشات

فروش بر اساس بازه زمانی
فروش براساس بازه زمانی به تفکیک مشتریان

گزارش سود و زیان فروش محصوالت
گزارش گیری از سفارشات مشتریان

فعالیت کاربران (ورود / خروج )
گزارش عملکرد فروش به صورت نموداری
گزارش تعداد بازدید محصوالت به تفکیک

گزارش موجودی محصوالت و محصوالتی که به حد اخطار نزدیک شده اند
گزارش سفارشات تایید شده، ردشده و در انتظار تایید

گزارش موجودی محصوالت و محصوالتی که به حد اخطار نزدیک شده اند
گزارش مالیات ارزش افزوده براساس بازه زماني

پرفروش ترین محصوالت، پربازدیدترین محصوالت

مالیات
تعیین مالیات ارزش افزوده و عوارض شھرداری (نماد اعتماد)

فعال و غیرفعال کردن مالیات ارزش افزوده و عوارض شھرداری (نماد اعتماد)

نحوه پرداخت

پرداخت آنالین از طریق درگاھھای عضو شتاب
پرداخت پستی

پرداخت و ثبت از طریق فیش بانکی
پرداخت در محل

بانک ھا

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک سامان
پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک پارسیان

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک پاسارگاد
پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک اقتصاد نوین

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک ملت
امکان فعال و غیرفعال سازی درگاھھای پرداخت

کاتالوگ دیجیتالی
تعریف کاتالوگ دیجیتالی جھت فروشگاه

تعریف کاتالوگ دیجیتالی به تفکیک ھر محصول

اختصاص شماره 14 رقمی



سیستم پیامک

اختصاص شماره 14 رقمی
پاسخگویی و  پیامک  سیستم  به  کدپیگیری  ارسال  طریق  از  خرید  پیگیری  امکان 

ارسال کد فعال سازی به صورت پیامک (در صورت فعال سازی)خودکار سیستم
ارسال پیامک خرید کاال به کاربر و اعالم کدپیگیری

ارسال پیامک خرید کاال به مدیر سیستم (درصورت فعال سازی)
ارسال پیامک کد پیگیری پس از خرید به مشتری (درصورت فعال سازی)

امکان ارسال پیامک به گروه مشتریان به تفکیک
امکان ارسال پیامک تبلیغاتی به بانک شماره موبایل

اختصاص مدت زمان نمایش ھر آگھی
زمان در  رسانی  اطالع  و  نمیباشد  موجود  که  کاالھایی  جھت  کاربران  درخواست  ثبت 

موجودی کاال توسط پیامک (درصورت فعال سازی)

به خاص  محصول  خرید  پیشنھاد  یا  و  مشتریان  به  شده  ثبت  جدید  محصوالت  اعالم 
صورت خودکار از طریق پیامک

تبلیغات

تعیین محل قرارگیری تبلیغات در سایت بسته به نوع طراحی وب سایت
امکان لینک تبلیغات به وب سایت دیگر

امکان تعیین حالت تصادفی و یا تعیین شده جھت نمایش آگھی
اختصاص مدت زمان نمایش ھر آگھی

ایجاد،ویرایش و خذف تبلیغات

امکان معرفی سایت به دوستان خود و دریافت امتیاز براساس کدھای تخفیف تعریفمعرفی به دوستان
شده

مدیریت اخبار
امکان افزودن، ویرایش و حذف خبر

نوار متحرك اخبار

نظر سنجی آماری

امکان تعریف سئوال نظرسنجي
امکان تعریف پاسخ ھاي گزینه اي نامحدود

امکان تعیین مھلت پاسخگویي به سئوال
ارائه نمودار گرافیکي میله اي ھنگام نمایش نتایج نظرسنجي

رسانه دیجیتالی

افزودن، ویرایش و حذف گروه و زیر گروه
افزودن، حذف ویدیو به گروه و زیرگروه

امکان قراردادن لینک ویدیو از وب سایت دیگر
امکان رای دادن و به اشتراک گذاری ویدیو

طراحی تمپلیت
اختصاصی

طراحی کارفرما  نظر  مورد  تصایر  و  اولیه  اطالعات  دریافت  و  مشاوره  جلسه  از  پس 
اختصاصی جھت وب سایت انجام خواھد شد.

امکانات ویژه طراحی
سایت فروشگاھی

تمامی آدرس ھا جھت موتور جستجو گوگل بھینه سازی شده است
تطبیق کامل فروشگاه با موتور جستجو گوگل جھت افزایش رتبه

سازگار با تمامی مرورگرھا و حتی موبایل ھا و تبلت ھا
Sql Injection امنیت باالی سیستم در مقابل ھکرھا و

3.500.0004.900.0006.490.000ھزینه پکیج ھا (تومان)
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