
حرفه ايپیشرفتهاستانداردامکانات پکیج ھاي ویژه پزشکان(طراحی سایت پزشکی )

ارتباط با پزشك
نقشه روي  بر  نمایش  قابلیت  با  پزشك  ھاي  مطب  و  مطب  نمابر  و  تماس  ھاي  شماره  و  ھا  آدرس  نمایش 

گوگل

صفحه شامل معرفي پزشك، سوابق کاري، تصویر پزشك مي باشد.درباره پزشك

ارسال نظر

بیماران
ارسال نظر بیماران به ایمیل پزشک

مدیریت مقاالت

امکان دسته بندي مقاالت

افزودن مقاله جدید بھمراه تصاویر مختلف

امکان افزودن گالري به ھر مقاله

ایجاد ، ویرایش و حذف منو و زیر منو

تعریف کلید واژه ھا و توضیحات به ھر مقاله جھت افزایش رتبه در گوگل

سئواالت رایج

پزشکي (ازدکتر

بپرسید)

امکان طرح سئوال از سوي کاربران در وب سایت و یا ارسال به ایمیل پزشك

امکان پاسخگویي به سئواالت از سمت پزشك و مشاھده آن در وب سایت و یا ارسال به ایمیل کاربر

تعیین نمایش و یا عدم نمایش سئوال در وب سایت

امکان جستجو در سئواالت پاسخ داده شده توسط پزشك

امکان درج سئواالت و پاسخ ھاي متداول توسط پزشك و نمایش آن در وب سایت

وقت دھي

اینترنتي

امکان رزرو وقت از طریق پرکردن فرم

امکان اطالع رساني وقت رزرو شده به صورت خودکار از طریق SMS به بیمار

مدیریت گالري تصاویر ھمراه با گروه بنديگالري تصاویر

نمایش بیمه ھاي طرف قرارداد با پزشك و شرایط آنھاخدمات بیمه

مدیریت اخبار

پزشکي و اخبار

متفرقه

امکان درج خالصه خبر

امکان درج متن خبر توسط ویرایشگر پیشرفته

عضویت در خبرنامه

نوار متحرك اخبار

طراحي تمپلیت

اختصاصي

پس از جلسه مشاوره و دریافت اطالعات اولیه و تصایر مورد نظر کارفرما طراحي اختصاصي جھت وب سایت

انجام خواھد شد.

لیست وقت ھاي رزرو شده و تایید یا رد و یا جابجایي آنھاگزارشات

SMS

پیگیري از طریق ارسال sms بدون نیاز به اینترنت

SMS اختصاص شماره ي اختصاصي براي ارسال

ارسال تاییدیه از طریق sms جھت عضویت وتایید خرید یا ارسال فروش

ثبت پیوند به سایت ھاي دیگر جھت تبادل لینكپیوندھاي مفید

معاینه از راه دور

مراجعه کننده به وب سایت سوالي را مطرح مي کند. تصاویري را به متن سوال ضمیمه و ارسال مي کند.

مي دھد. و پاسخ  مشاھده  را  متن سوال و تصاویر  پنل پزشک  به حساب کاربري خود در  با ورود  پزشک 

جواب معاینه به موبایل و ایمیل بیمار ارسال مي گردد.

معاینه از راه دور

(اختصاصي )

باشد و ھیچ به خود شخص  مختص  فقط  اي که  به گونه  کاربران  از  یك  براي ھر  اختصاصي  پنل  یك  ایجاد 

کس دیگري به جز دکتر و خود بیمار به پنل دسترسي نداشته باشد.

FAFAFA / ENزبان ھاي نمایش سایتزبان

ارائه دامنه رایگان irدامنه رایگان

امکانات

ویژه طراحی

سایت پزشکی

تمامي آدرس ھا جھت موتور جستجو گوگل بھینه سازي شده است

تطبیق کامل وب سایت با موتور جستجو گوگل جھت افزایش رتبه

سازگار با تمامي مرورگرھا و حتي موبایل ھا و تبلت ھا

Jquery و Ajax سبد خرید

Sql Injection امنیت باالي سیستم در مقابل ھکرھا و

2.500.0003.500.0005.790.000هزينه پكيج ها (تومان)

http://%20http//2rnica.com/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%E2%80%A6%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://%20http//2rnica.com/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%E2%80%A6%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://%20http//2rnica.com/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%E2%80%A6%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

