
 
 

 

 پکیج طراحی سایت بازارچه آنالین آرمانیک

 اینسخه فوق حرفه اینسخه حرفه مشخصات پکیج

 تومان 04.034333.  تومان 004.034333  متیق

 کاری روز 4. کاری روز ..  پروژه تحویل زمان

  اختصاصی قالب طراحی
  

 )ریسپانسیو( همراه تلفن و تبلت در نمایش سازگاری

  

 صفحات به دهی لینک و اسالیدر نامحدود تعریف

  

 ادمین توسط وبالگ در نامحدود صورت به اخبار مقاالت، افزودن

   سایت

 اخبار و مقاالت برای نامحدود کلیدی کلمات تعریف

  

 اخبار و مقاالت برای کاربران نظرات ثبت
  

 مدیرسایت تائید از پس سایت در کاربران نظرات نمایش
  

 نامحدود بصورت اضافی صفحات ساخت
  

 گالری هر در عکس نامحدود و عکس گالری نامحدود ایجاد
  

 فوتر در خاص پیوندهای قراردادن برای پیوندها بخش
  

 بک الارس و اتوماتیک گیری پشتیبان سیستم سازی فعال قابلیت

   مدیرسایت ایمیل به آپ

 کاربری پنل از دیتابیس مستقیم آپ بک گرفتن قابلیت

  

 سایت های فرم تمامی برای (capcha) تصویری امنیتی کد
  

 و ملتملی، کارآفرین، پاسارگاد، صادرات،  پارسیان، پرداخت درگاه

pay.ir پال زرین و   

 سایت کاربران از شفاف کامال اکسل خروجی
  

 خبرنامه ماژول
  



 
 

 

 برای اکسل خروجی گرفتن و پیامک ارسال ایمیل، ارسال امکان

   خبرنامه اعضای

 ای حرفه سنتر آپلود
  

 متفاوت فیلترهای اساس بر سفارشات جستجو
  

 سایت مدیریت تایید از پس محصول هر به کاربران نظرات نمایش

  

 مرتبط محصوالت نمایش

  

 مکمل محصوالت نمایش
  

 مدیرسایت توسط سفارشات ارسال های روش مدیریت

  

 محصوالت به کاربر دادن امتیاز امکان
  

 اجتماعی های شبکه ماژول
  

 های تراکنش از اکسل خروجی گرفتن و ایمیل ارسال پیامک، ارسال

   شده گرفته گزارش

 محصوالت فروش گزارش
  

 نظرات، ناموفقی، خریدهای تعداد موفق، خریدهای تعداد مشاهده

   محصوالت امتیاز و بازدیدها

 سایت مدیر توسط و داینامیک بصورت منو نامحدود ایجاد
  

 قشن با کاربر تعریف برای عمیق و پیشرفته دسترسی سطح بخش

   متفاوت کامال های

 مشخص درصد تعریف قابلیت با سایت پول کیف بخش
  

 برای سفارش از مشخص درصد قابلیت با cash back بخش

   مشتری پول کیف به بازگشت

 دهایفیل با اختصاصی های فرم ساخت قابلیت با پیشرفته ساز فرم

   اختصاصی

 تسای در عضویت هنگام در ایمیل تایید سیستم سازی فعال امکان
  

 به سایت داخل از SMTP سرویس با ایمیل مستقیم ارسال قابلیت

   خاص کاربران یا کاربران همه

 آنالین گفتگوی

  



 
 

 

 ای کابران همه به سایت پنل داخل از پیامک مستقیم ارسال قابلیت

   خاص کاربران

 همه هب سایت پنل داخل از( نوتیفیکیشن)  داخلی پیام ارسال قابلیت

   خاص کاربران یا کاربران

 محصوالت برای سایت در کدتخفیف نامحدود ساخت
  

 تخفیف کدهای برای تخفیف پایان و شروع تاریخ تعریف
  

 محصوالت برای سایت در کدتخفیف نامحدود ساخت

  
 تخفیف کدهای در استفاده محدود تعیین

  

 محصوالت خصوصیات نمایش و درج
  

 کاربر های مندی عالقه لیست مشاهده

  

 رنگ و سایز نامحدود ثبت قابلیت با قیمتی چند محصوالت ثبت

  

 ای لحظه پیشنهاد قابلیت با هوشمند جستجوی

  
 تیکتینگ سیستم

  

 سایت گوگل با ورود سیستم فعالسازی قابلیت
  

 نامحدود بصورت سیستم در فروشندگان عضویت
  

 فروشنده هر توسط محصول نامحدود تعریف
  

 فروشنده هر توسط محصوالت موجودی تعیین

  

 فروشنده توسط محصوالت بندی دسته
  

 محصوالت برای تصویر نامحدود ایجاد
  

 فروشنده توسط محصول هر توضیحات و قیمت ویرایش
  

 فروشنده توسط محصول انتشار از قبل سایت مدیر تائید

  
 زامج صورت به بندی دسته هر فروش برای کمیسیون درصد تعریف

  
 فروشندگان توسط فروش گزارشات مشاهده

  



 
 

 

 شده لغو شده، تائید شده، ارسال به سفارش هر تغییر

  

 سایت مدیر توسط فروشگاه هر فروش گزارشات
  

 شده تکمیل سفارشات برای فروشندگان حساب تسویه بخش
  

 فروشندگان حسابداری
  

 مدیر توسط بندی دسته هر برای مجزا کمیسیون درصد تعریف

   سایت

 فروش وضعیت از گزارش
  

 شده ثبت سفارشات از گزارش

  
 حساب تسویه های درخواست از گیری گزارش

  
 سایت حاصله های درآمد از گیری گزارش

  

 ها فروشنده با حساب تسویه

  

 فروشگاه سازی فعال غیر و فعال

  

 ادمین توسط فروشگاه هر محصوالت تعریف

  
 کاربر هر برای پروفایل صفحه یک بودن دارا

  
 کاربران عضویت زمان در مدیرسایت برای رسانی اطالع ایمیل ارسال

  

 کاربران ورود و نام ثبت امکان

  

 سایت محصوالت...ترین ارزان ، ترین ،پرفروش ترین جدید نمایش

  
 محصوالت مقایسه امکان

  
 برند و بندی دسته براساس مرتبط محصوالت نمایش

  
 محصوالت pdf فایل درج

  
 زمان هم طور به فروشنده چند از محصول سفارش امکان

  



 
 

 

 مرسوله پیگیری امکان

  
 خرید فاکتور ارائه

  
 ههزین یک باالی خریدهای برای کشور سراسر به کاال رایگان ارسال

   مشخص

 مشتری خرید هر برای پیگیری کد ارائه

  
 در پرداخت ، آنالین( مشتری توسط پرداخت نحوه انتخاب امکان

   )کاال تحویل محل

 فروشگاه مدیر و مشتری به سفارش از بعد ایمیل یا و SMS ارسال

  
 سفارشات تاریخچه نمایش

  
 )محصول صفحه به ورود از بعد(  محتوا گذاری اشتراک قابلیت

  
 مقاالت به مرتبط محصوالت هوشمند نمایش

  
 محصوالت نقل و حمل های روش مدیریت قابلیت

  
 گزارش:  مختلف های روش و متد اساس بر گیری گزارش امکان

 و ها تخفیف ، فروش ، زمانی بازه ، بندی دسته محصول نوع گیری

... 
  

 سفارش کل ، بندی دسته محصوالت، برای تخفیف کد ساخت امکان

   خاص مشتریان ،و ارسال هزینه ،

 بندی دسته چندین به محصول یک دادن ارتباط امکان

  
 خاص محصوالت برای فروش دکمه کردن فعال غیر امکان

  
 محصول شدن وجود محض به ناموجود کاالهای دادن اطالع

  
 ایه تخفیف با انقضا تاریخ نزدیک یا و شده تک محصوالت قراردادن

   استثنایی

 بسته یک داخل محصوالت تعداد و سفارش حداقل کردن مشخص

   سفارش

 تصاویر نمایش و بندی دسته صفحه باالی در شو اسالید نمایش

   دسته هر به مرتبط



 
 

 

 متفاوت ارسال آدرس و سفارش آدرس داشتن امکان

  
 موجودی یافتن پایان صورت در مدیرسایت به sms و ایمیل ارسال

   هرکاال

 محصوالت بارگذاری هنگام به ها عکس شدن واترمارکت قابلیت

  
 ارزش یا ثابت مقدار شامل محصوالت برای مالیات تعیین قابلیت

   افزوده

 فروش در همکاری ماژول

  
 

 

 
 
 
 


