پکیج طراحی سایت دایرکتوری مشاغل آرمانیک
مشخصات پکیج
قیمت
زمان تحویل پروژه
طراحی قالب اختصاصی
سازگاری نمایش در تبلت و تلفن همراه (ریسپانسیو)
تعریف نامحدود اسالیدر و لینک دهی به صفحات
افزودن مقاالت ،اخبار به صورت نامحدود در وبالگ
تعریف کلمات کلیدی نامحدود برای مقاالت و اخبار
ثبت نظرات کاربران برای مقاالت و اخبار
نمایش نظرات کاربران در سایت پس از تائید مدیرسایت
ساخت صفحات اضافی بصورت نامحدود
ایجاد نامحدود گالری عکس و نامحدود عکس در هر گالری
بخش پیوندها برای قراردادن پیوندهای خاص در فوتر
قابلیت فعال سازی سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک و ارسال بک آپ به ایمیل
مدیرسایت
قابلیت گرفتن بک آپ مستقیم دیتابیس از پنل کاربری
کد امنیتی تصویری ) (capchaبرای تمامی فرم های سایت
درگاه پرداخت پارسیان ،ملت و  pay.irو زرین پال
خروجی اکسل کامال شفاف از کاربران سایت
ماژول خبرنامه
امکان ارسال ایمیل ،ارسال پیامک و گرفتن خروجی اکسل برای اعضای خبرنامه
آپلود سنتر حرفه ای
اضافه کردن نامحدود مشاغل در سایت
اضافه کردن نامحدود عکس برای هر کسب و کار
نمایش نظرات کاربران به هر کسب و کار پس از تایید مدیریت سایت

 12.490.000تومان
 35روز کاری

مشاهده فعالیت کاربر در سایت :تعداد تراکنش ها ،تعداد سفارشات ،تعداد نظرات و
...
نمایش کسب و کارهای مرتبط
امکان امتیاز دادن کاربر به هر کسب و کار
ماژول شبکه های اجتماعی
ایجاد نامحدود منو بصورت داینامیک و توسط مدیر سایت
بخش سطح دسترسی پیشرفته و عمیق برای تعریف کاربر با نقش های کامال
متفاوت
امکان فعال سازی سیستم تایید ایمیل در هنگام عضویت در سایت
فرم ساز پیشرفته با قابلیت ساخت فرم های اختصاصی با فیلدهای اختصاصی
قابلیت ارسال مستقیم ایمیل با سرویس  SMTPاز داخل سایت به همه کاربران یا
کاربران خاص
گفتگوی آنالین
قابلیت ارسال مستقیم پیامک از داخل پنل سایت به همه کابران یا کاربران خاص
قابلیت ارسال پیام داخلی ( نوتیفیکیشن) از داخل پنل سایت به همه کاربران یا
کاربران خاص
امکان جستجوی پیشرفته مشاغل
امکان جستجوی پیشرفته براساس کسب و کار
امکان جستجوی پیشرفته خدمات کسب و کار
امکان جستجوی پیشرفته براساس دسته بندی ها
امکان تعیین تاریخ و ساعت شروع و پایان هر کسب و کار
نمایش هر کسب و کار پس از تایید مدیریت سایت
امکان ویژه کردن اعضا
امکان درج آگهی رایگان
امکان ثبت مشاغل بصورت ویژه
نمایش مشاغل ویژه
نمایش جدید ترین آگهی مشاغل
امکان دسته بندی مشاغل
نمایش اطالعات هر کسب وکار شامل آدرس ،ایمیل ،تلفن و ساعات کاری

