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٠٣١٣٦٦٣١٦٤١

خیابان میر،جنب بانک کار آفرین
ساختمان مهندسین،واحد ٥٠٣



٠١

٠٢

٠٣

٠٥

٠٦

٠٧

٠٨

٠٩

١٠

شناخت و آنالیز سبک پیاده سازی
هویت بصری

هاست و دامنه
قالب

محصوالت
نگهداری تغییر روی کاالی

قیمت ها
فروش

سیستم انبارداری

بخش تولید کنندگان
بازاریابی

آمار و اطالعات آماری

حمل
خروجی اکسل

درگاه بانک
مدیریت نظرات

آگاه سازی مدیران و کاربران
چت آنالین

جستجوی پیشرفته

سیستم مدیریت سئو
پشتیبانی و کمک

اجرا و پرداخت

ویژگی های ربات تلگرام
فروشگاهی , ربات فروشنده
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ویژگی های
 فروشگاه 
اینترنتی



شناخت محصوالت و دسته بندی برای پیاده سازی (جلسات شناخت)

جلسات و شناخت به صورت ویدئو کنفراس یاحضوری برگزار می شود_جلسات شناخت رکورد می شود

کمک در آنالیز اولیه فیلد ها و فیلتر ها در پیاده سازی

کمک در آنالیز اولیه منوها و چیدمان منوهای فروشگاه برای کاربری بهتر

شناخت و آنالیز سبک پیاده سازی

کمک در انتخاب نام و نام دامنه

طراحی لوگو

انتخاب رنگ بندی برند

هویت بصری

یک دامنه دات کام به صورت یکساله

یک دامنه دات آی آر یکساله

پانصد مگابایت فضا هاست معمولی یک ساله

دو گیگابایت هاست با پهنای باند نامحدود یک ساله

     

هاست و دامنه

طراحی گرافیکی اولیه قالب (صفحه اصلی ، صفحه محصول ، صفحه محصوالت )

پیاده سازی قالب به صورت کامال واکنشگرا با تست موبایل فرندلی گوگل

طراحی بصری با در نظر گرفتن قوانین UI  و UX انجام می شود.

قالب آماده (انتخاب از قالب های پیش فرض)

    

قالب

٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠١

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 



محصوالت ٠٥

٠٢

٠٦

امکان ایجاد محصول

امکان تعریف مجموعه محصول

قابليت درج چندگانه محصوالت در چند مجموعه

امکان تعریف برچسب های متعدد روی هر محصول

امکان تعریف انواع بج روی محصول( حراجی و حمل رایگان و غیره)

 امکان تعریف ابعاد و وزن محصول

 امکان درج چند تصویر برای هر محصول

امکان فعال سازی یک محصول در یک زمان مشخص

امکان واتر مارک تصاویر محصوالت

مدیریت محصوالت درختی و دارای زیر مجموعه های متعدد

مدیریت برچسب ها برای کنترل برچسب های شاخص روی یک کاال

تعیین محصوالت مرتبط با هر محصول به صورت شاخص گذاری

امکان فروش محصوالت قابل دانلود

امکان افزودن فایل به محصول - بعد از خرید محصول کار بر می تواند فایل را دانلود کند

لیست انتظار (کاربر ثبت نام می کند تا در صورت موجود شدن کاال اطالع رسانی شود) 

سیستم مقایسه محصوالت

امکان ایجاد فیلتر روی لیست محصوالت

امکان تعریف هر محصول با تمام مشخصات و فیلد های مجزا

محصوالت ترکیبی

امکان محدودکردن فروش یک کاالی خاص در یک زمان خاص

امکان تخفیف روزانه یا ماهانه با شمارشگر معکوس و عقب گرد (پیشنهاد شگفت انگیز)

     

نگهداری اطالعات تغییر دهنده کاال

نگهداری نوع تغییرات انجام شده توسط تغییر دهنده 

نگهداری زمان تغییرات

     

نگهداری تغییر روی کاالی
 

 
پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

 
پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 



قیمت ها ٠٧

فروش ٠٨

٠٣

قیمت با ارزهای مختلف

تعریف هر نوع مالیات (مالیات کاال ، مالیات برارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگر)

محاسبه اتوماتیک قیمت بر اساس ارز خاص

امکان به روز رسانی اتوماتیک ارز با فید از جای دیگر

نگهداری تاریخچه تغییرات قیمت

نمودار تغییرات قیمت

خروجی اکسل تغییرات قیمت

تغییر قیمت به صورت لیستی (ویرایش قیمت بدون ورود به صفحه محصول )

ویرایش دسته ای قیمت محصوالت از لیست 

     

امکان سفارش بدون محدودیت

مدیریت سفارشها

تاریخچه تغییرات سفارشات

نمایش فاکتور و چاپ فاکتور

مدیریت عالقمندیها برای هر مشتری

امکان خرید به عنوان مهمان

فاکتور اختصاصی با لوگو و سفارشی سازی

سیستم پرداخت و خروج قابل اختصاصی سازی

کنترل استاندارد صحیح چاپ شدن فاکتور

     

 

سیستم انبارداری ٠٩
امکان داشتن چندین انبار برای کاال ها

٢امکان تعریف تعداد مشخص در انبار روی کاال

امکان تعریف اینکه کاال در چه انباری قراردارد     

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 
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بخش تولید کنندگان
امکان داشتن صفحه مجزا برای هر تولید کننده

 امکان تعریف تولید کنندگان متفاوت

امکان قراردادن توضیح و تصویر برای هر تولید کننده

امکان نمایش محصوالت تولید کننده در صفحه خود تولید کننده 

نمایش درختی تولید کننده گان

اختصاصی سازی نمایش صفحه  تولید کننده - با استاندارد های سئور

 

     

امکان تعریف فیلدهای سفارشی برای مشتریان

امکان مدیریت متون داخل ایمیلها به صورت سفارشی

اتصال به سیستم های ایمیل مارکتینگ

امکان تعریف تخفیف و کوپن تخفیف

امکان ایجاد محدودیت روی تخفیف و کوپن تخفیف

داشبورد مدیریتی

گزارشهای قابل اختصاصی سازی

چارت های گرافیکی

کنترل چرخه فروش به وسیله آنالیزور گوگل

     

١٠

بازاریابی١١

آمار و اطالعات آماری١٢

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

٠٥



خروجی اکسل

حمل ١٣

١٤

قابلیت تعریف چندین مدل حمل(پیک موتوری – باربری و................)

قابلیت دادن ویژگی های خاص حمل روی کاال ها ی متفاوت

قابل اتصال مستقیم به سیستم خرید پستی سفیر ، فروتل و سیستم سرویس خرید پستی ماها

ورود اطالعات از اکسل (اطالعاتی که از قبل وارد شده است)

امکان گرفتن خروجی اکسل از محصوالت

 
پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

 
پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 



مدیریت نظرات 
امکان گذاشتن نظرات روی هر محصول

امکان بالک کردن یک نظر دهنده 

انتشار یا عدم انتشار نظرات

امکان قراردادن شکلک در نظرات

امکان آگاه سازی نظر دهنده در صورت دادن ایمیل درست از نظرات روی محصول موردنظر

درگاه بانک ١٥
امکان اتصال به درگاه بانک ملت

امکان اتصال به درگاه بانک صادرات

امکان اتصال به درگاه با گردشگری

امکان اتصال به درگاه زرین پال

١٦

١٧

چت آنالین

آگاه سازی مدیران و کاربران

اتصال به سرویس زوپیم  

ثبت نام در این سرویس  

آموزش استفاده از پنل زوپیم این پنل برای یک نفر در یک زمان می باش  

اتصال به سرویس پیامک  

ارسال اس ام اس برای مدیر سایت هنگام خرید  

ارسال ایمیل برای مدیر سایت هنگام خرید  

امکان تعریف ارسال ایمیل  برای مشتری در طول خرید   

امکان تعریف ارسال اس ام اس  برای مشتری در طول خرید  

١٨

 

 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

     حرفه ای پیشرفته  معمولی پایه 

     حرفه ای پیشرفته  معمولی پایه 

     حرفه ای پیشرفته  معمولی پایه 

٠٧



جستجوی پیشرفته ١٩
جستجوی آژاکسی  

امکان نمایش تصویر کنار نتایج جستجو  

امکان جستجو بدون هدایت به یک صفحه دیگر   

نمایش ریسپانسیو جستجوی پیشرفته  

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

٠٨



سیستم مدیریت سئو

پشتیبانی و کمک

مدت زمان پیاده سازی (واحد روز کاری است) 

امکان ارتقا

شما می توانید فروشگاه خود را به زبانها ی مختلف داشته باشید

اگر فروشگاه دیگری داشته باشم بخواهم از فروشگاه شما استفاده کنم چی می شود؟ 

ما اطالعات شما را به فروشگاه خودمان واردمی کنیم 

ربات تلگرام متصل به فروشگاه اینترنتی 

مدیریت مسیر ها و تولید نقشه ی سایت خودکار  

اتصال به سیستم گوگل آنالیتیکس  

امکان تنظیم عنوان و متاهای خاص برای هر صفحه و هر محصول  

مدیریت لیست کلمات کلیدی  

سیستم مدیریت خطاها  

پیشرفته  معمولی پایه  ٢٠

٢١
آموزش و اسناد مربوط به آموزش هر بخش  

پشتیبانی به وسیله تیکت  

کمک به ثبت نام در ای نماد  

کمک به ثبت نام در ساماندهی  

کمگ به ثبت نام در پیوند ها  

کمک در پیگیری های بانک  

ورود اطالعات اولیه محصوالت  

دوره پشتیبانی فنی (اطالعات پشتیبانی و شیوه پشتیبانی فنی همینجا هست)  

          ساعات پشتیبانی

 

اجرا  ٢٢

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

پیشرفته  معمولی پایه 

 
     حرفه ای 

٢
یک ساله

دارد

ساعات کاری

١٠٢٠٥٠

٣١٥٣٠٤٥

٠٩



ویژگی های ربات تلگرام فروشگاهی , ربات فروشنده ٢٣
امکان ثبت نام در فروشگاه اینترنتی به وسیله ربات تلگرام        

منوی کامل فروشگاه به صورت منوی ربات تلگرام        

جستجوی فروشگاه به صورت جستجو در ربات تلگرام        

امکان خرید از فروشگاه به وسیله ربات        

دسته بندی محصوالت فروشگاه در ربات تلگرام فروشگاهی        

ارسال اتوماتیک پیام توسط ربات تلگرام فروشگاه        

آمار ربات تلگرام (تعداد اعضا و غیره)        

دسته بندی و جستجو در برندها و کارخانجات        

فرم انتقادات و پیشنهادات        

فرم تماس با ما        

اخبار برای ارسال اتوماتیک اخبار فروشگاه در تلگرام

١٠
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