
 امکانات پایه : طراحی سایت فروشگاهی با  
 .تعریف بی نهایت محصول (1
 .ت جهت ایجاد مسیرهای دسترسی آسانالدسته بندی و برچسب گذاری محصو (2
 .عات جانبی محصول، مشخصات فنیالبارگذاری تصویر شاخص، گالری تصاویر، اط (3
 .ت به صورت کاتالوگالتعریف محصو (4
 .تخفیف بر روی هر محصول بصورت جداگانه و با قابلیت زمان بندی دوره ایت و اعمال  القیمت گذاری محصو (5
 .ت دارای تخفیفالت ویژه، پیشنهادات ویژه، محصوالت ، محصوالنمایش پرفروش ترین محصو (6
 .ت مرتبط بصورت اتوماتیک یا با انتخاب مدیرالنمایش محصو (7
 .ت تکمیلی در پروسه خرید محصولالنمایش محصو (8
 .بران در سایتعضویت آسان کار  (9

 .کادر جستجوی قدرت مند و کاربردی  (10
 .پرداخت آنالین و پرداخت در محل انتخاب روش های پرداخت گوناگون:  (11
 .انتخاب روش های گوناگون ارسال شامل، پست، تحویل در محل و پیک  (12
 .مشاهده و پیگیری خرید های انجام شده در سایت  (13
 .توسط سایت هنگام خریداستفاده از کوپن های تخفیف ارائه شده   (14
 دی. ت بازدید شده در مراجعات بعالیاد آوری محصو  (15
 .تالارسال دیدگاه و امتیاز دهی به محصو  (16
 .تالامکان دسترسی سریع بر اساس برند محصو  (17
مشاهده سریع اطالعاتی مختصر از محصول و قیمت آن بصورت پاپ آپ بدون ورود به صفحه خود محصول و اضافه کردن به    (18

 .خرید خودسبد 
 .ت ویژه یا پر تخفیفالشمارنده معکوس برای محصو  (19

 امکانات پنل مدیریت وب سایت: 
 .و غیرفعال کردن خرید برای کاالهای تمام شدهکاال مدیریت موجودی  (1
 .کاالاخطار و ارسال ایمیل به مدیر سایت در صورت پایان یافتن موجودی هر  (2
 .نمایش گزارش ها به صورت نمودار های گرافیکی (3
 . مشاهده آخرین سفارشات ثبت شده در بخش مدیریت با امکان تغییر در وضعیت (4
 .صدور فاکتور (5
 میزان تخفیف، قابلیت مدیریت و تعریف کوپن های تخفیف مانند درصد تخفیف،  (6
 .ارسال رایگان در شرایطی مانند حداقل میزان خرید (7
 .دسته بندی خاص از محصوالت ، بازه های زمانی مشخص و مناسبات (8

 :امکانات فنی وب سایت 
 .طراحی وب سایت بصورت داینامیک قابل ارتقا و ویرایش سایت از جمله منو ها ، صفحات (1
 .مقاالتاخبار و دارای بخش  (2
 . ه از فونت های بسیار جذاب و متناسبقابلیت استفاد (3
 .ابلیت نوشتاری برای توضیح هر دستهق (4
 .نمایش کامل سایت در هر اندازه از نمایشگر، قابلیت بسیار کاربردی ریسپانسیو   (5
 .هکرها و ربات ها حمالتامنیت مناسب جهت جلوگیری از   (6
 .بهینه سازی محتوای سایت جهت افزایش سرعت لودینگ سایت (7
 .گرافیک و ظاهر بسیار کاربر پسند و جذاب (8
 .چیدمان و رابط کاربری بسیار استاندارد (9

 .سازگاری با تمامی مرورگر ها  (10
 .استاندارد سرعت صفحه گوگل و استاندارد کنسرسیوم جهانی وب  (11
 .با آنالیز فنی توسط سایت معتبر سئو   (12
 .دی مهمطراحی سایت با تاکید برمحتوای تصویری ، تاکید بر کلمات کلی  (13

 :   قابلیت های سیستم مدیریت محتوای سایت 
 .امکان ایجاد ، ویرایش و حذف محصول (1
 . مدیریت محصوالت بدون نیاز به کدنویسی  (2
 امکان ویرایش محتوا یک محصول بصورت کامل.  (3
 .ویرایشگر حرفه ای متن به زبان فارسی و با قابلیت های بسیار مشابه (4
  .نامحدود فایل های چندرسانه ای شامل، تصویر، ویدئو و فایل صوتیقابلیت افزودن تعداد  (5
 .قابلیت افزودن تعداد نامحدود گالری تصاویر (6
 .قابلیت افزودن تصویر شاخص جهت نمایش در لیست محصول ها (7
 . قابلیت انتشار فوری محصول و مشاهده کاربران  (8



 . رانقابلیت ذخیره محصول بصورت پیش نویس و عدم نمایش برای کارب (9
 .قابلیت پیش نمایش محصول جهت بررسی صحت و فرمت چیدمان عناصر  (10
 .وجود لینک مستقیم به صفحه آپارات و یوتیوب  (11
 .وجود لینک مستقیم به صفحه چت واتس اپ و تلگرام  (12
 .نمایش محصول های فروشگاه بصورت فهرست وار  (13
 .امکان جستجو کردن محصول موردنظر  (14
 .بر اساس تاریخ انتشار امکان فیتلر کردن محصول ها  (15

:   سیستم مدیریت کاربران   
 .امکان عضو گیری ساده در فروشگاه برای کاربران (1
 .امکان ایجاد نامحدود حساب کاربری برای همکاران (2
 .نظارت مدیر برای محتوای ارسالی همکاران و عدم نمایش در فروشگاه تا زمان تایید (3
 . هرکدام از طریق پنل مدیریتمشاهده لیست کاربران و اطالعات تماس  (4
 .قابلیت بازیابی رمز عبور در صورت فراموشی رمز (5
 .قابلیت انتخاب آواتار یا تصویر برای هر ادمین (6
 . دارا بودن سیستم مدیریت منو ها  (7
 .امکان ویرایش یا حذف ادمین ها برای مدیر اصلی (8

 :آمار بازدید کاربران از وب سایت 
 بازدیدکننده و صفحات مورد بازید بر اساس زمان بصورت اعداد آمار تعداد افراد  (1
 .نمودار خطی آمار بازدیدکنندگان و بازدید (2
 .میزان استفاده کاربران از مرورگرهای مختلف (3
 .لیست آی پی پربازدیدترین بازدید کنندگان (4
 .لیست کلمات جستجو شده توسط کاربران (5
 .لیست پربازدیدترین صفحات وبسایت (6
 : ظاهری وب سایت نمای  

 .استفاده از هارمونی رنگهای استاندارد و بر پایه رنگ سازمانی
 .قرار گیری صحیح سایز تصاویر بارگذاری شده قبلی بر روی جایگاه تصویری جدید

 . طراحی اختصاصی اسالیدشو
 ... .طراحی اختصاصی صفحات داخلی مثل محصول ها ، خدمات و

 .... ل ها ، تصاویر محیط واصالح تصاویر مورد استفاده محصو 
 . استفاده از فونت های استاندارد و متناسب با موضوع طراحی 

 . ریسپانسیو بودن نسخه موبایل
 .قرار گیری نام و لوگوی سایت در تمامی صفحات

 : امکانات امنیتی وب سایت 
 مختلف.  ساعت و یا تنظیم ساعات اسکن در طی روزهای  (1
هفته و یا امکان انجام عمل اسکن در   1ای وبسایت بصورت زمان بندی شده خودکار هر  قابلیت اسکن فایل های مخرب محتو (2

 . هر زمان بصورت دستی
 .گزارش آخرین اسکن محتوا و گزارش لیست مشکالت و هشدارهای امنیتی در هر اسکن (3
 .تامین امنیت کامل (4

 :پشتیبانی وب سایت 
 .رفع مشکالت امنیتی و رفع مشکالت ناشی از هک شدن (1
 .آپ گیری از سایت که درصورت بروز هرگونه مشکلی امکان بازیابی سایت به آخرین نسخه سایت میباشدبک  (2
 .پاک سازی اسپم ها و هرزنامه ها (3
 . پاک سازی اسپم ها و هرزنامه ها که توسط ربات های مخرب و هکرها (4
 .پاکسازی دیتابیس از محتوا غیرضروری و اضافه (5
 زایش سرعت سایت بروز رسانی مرتب کش سایت جهت اف (6
 اسکن و ویروس یابی کامل محتوای سایت  (7
 شناسایی و پاکسازی فایل ها و اسکریپ های مخرب  (8
 بررسی و رفع مشکالت هاست و دامنه واعالم نیاز  (9

 تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   (10
 اطمینان از کارکرد کامل و عملکرد صحیح و بدون نقص وب سایت   (11
 ت و بهینه سازی و ایجاد ریدایرکشن های الزم البرای رفع اشکا چک کردن کد و سورس صفحات (12
 خطا اطمینان از عدم وجود صفحات   (13

 


