پکیج طراحی سایت آموزشگاه آنالین آرمانیک
مشخصات پکیج
قیمت
طراحی قالب اختصاصی
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
قابلیت فعال سازی سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک و
ارسال بک آپ به ایمیل مدیرسایت
قابلیت گرفتن بک آپ مستقیم دیتابیس از پنل کاربری
برای تمامی فرم های ) (capchaکد امنیتی تصویری
سایت
درگاه پرداخت پارسیان ،ملت و  pay.i rو زرین پال
ماژول دانلود
ماژول اعضای ویژه
اضافه کردن نامحدود محصول در سایت
نمایش نظرات کاربران به هر محصول پس از تایید مدیریت
سایت
مشاهده فعالیت کاربر در سایت :تعداد تراکنش ها ،تعداد
سفارشات ،تعداد نظرات و...
نمایش محصوالت مرتبط
بخش پیوندها برای قراردادن پیوندهای خاص در فوتر
امکان امتیاز دادن کاربر به محصوالت
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تماس
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فرم ساز پیشرفته با قابلیت ساخت فرم های اختصاصی با
فیلدهای اختصاصی
مدیریت کاربران حرفه ای
ماژول خبرنامه
امکان ارسال ایمیل ،ارسال پیامک و گرفتن خروجی اکسل
برای اعضای خبرنامه
ایجاد نامحدود منو بصورت داینامیک و توسط مدیر سایت
فایل منیجر اختصاصی
ماژول اسالیدر
ایجاد نامحدود گالری عکس و نامحدود عکس در هر گالری
گزارش فروش محصوالت
ارسال پیامک ،ارسال ایمیل و گرفتن خروجی اکسل از
تراکنش های گزارش گرفته شده
مشاهده تعداد خریدهای موفق ،تعداد خریدهای ناموفقی،
نظرات ،بازدیدها و امتیاز محصوالت
بخش سطح دسترسی پیشرفته و عمیق برای تعریف کاربر با
نقش های کامال متفاوت
ماژول آمار بازدید
گزارش تراکنش های مالی
گزارش مالی
گزارش فروش حرفه ای
گزارش کلی هوشمند
گزارشات دانلود
گزارش بخش اعضای ویژه
گزارش آمار فروش محصوالت
گزاش سبد خرید تکمیل نشده
ماژول کد تخفیف
ماژول نظرات
ماژول پیامک

ماژول ایمیل مارکتینگ
بخش کیف پول سایت با قابلیت تعریف درصد مشخص
بخش  cash backبا قابلیت درصد مشخص از سفارش
برای بازگشت به کیف پول مشتری
قابلیت ارسال مستقیم ایمیل با سرویس  SMTPاز داخل
سایت به همه کاربران یا کاربران خاص
ماژول دوره آنالین
ماژول همایش ها
ماژول انجمن ساز
ماژول همکاری در فروش
ورود کاربران از طریق حساب گوگل
ماژول پادکست
امکان نمایش فایل های صوتی و پخش زنده ویدئو

قالب ایمیل اختصاصی
سیستم وی آی پی جدید (حرفه ای)
تنظیم متن پیامک اختصاصی
سیستم پیشرفته تایید ایمیل
ماژول همکاری در فروش
ورود کاربران از طریق حساب گوگل
ماژول پادکست
امکان نمایش فایل های صوتی و پخش زنده ویدئو

قالب ایمیل اختصاصی
سیستم وی آی پی جدید (حرفه ای)
تنظیم متن پیامک اختصاصی
سیستم پیشرفته تایید ایمیل
نمایش سایت در دو حالت روز و شب
امکان نمایش مطالب قبلی و بعدی پست
ماژول پرسش و پاسخ
سی آر ام CRM -

درگاه زرین پال
پیام روز
درگاه پی پال
ارسال پیامک روز تولد
ماژول  Upsellingبیش فروشی
رویداد های هوشمند
سیستم تیکتینگ

