پکیج های طراحی سایت فروشگاهی آرمانیک
مشخصات پکیج
قیمت
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
تعریف سطح دسترسی برای مقاالت
و اخبار بصورت :عمومی ،کاربران
عادی و کاربران ویژه
تعیین تاریخ انتشار برای مقاالت و
اخبار
ثبت نظرات کاربران برای مقاالت و
اخبار
فعال و غیرفعال کردن نظرسنجی
برای مقاالت و اخبار
نمایش نظرات کاربران در سایت پس
از تائید مدیرسایت
مدیریت کامل مقاالت و اخبار

پلن 1

پلن 2

پلن 1

پلن 2

اقتصادی

اقتصادی

حرفه ای

حرفه ای

VIP

 10.490.000 10.490.000 5.490.000 3.490.000تماس
بگیرید
تومان
تومان
تومان
تومان

ساخت صفحات اضافی بصورت
نامحدود
ایجاد نامحدود گالری عکس و
نامحدود عکس در هر گالری
بخش پیوندها برای قراردادن
پیوندهای خاص در فوتر
ارسال گزارش پیامکی روزانه در
ساعت  11:45شب به مدیرسایت
قابلیت فعال سازی سیستم پشتیبان
گیری اتوماتیک و ارسال بک آپ به
ایمیل مدیرسایت
قابلیت گرفتن بک آپ مستقیم
دیتابیس از پنل کاربری
قابلیت ارسال پیام داخلی (
نوتیفیکیشن) از داخل پنل سایت به
همه کاربران یا کاربران خاص
قابلیت ارسال مستقیم پیامک از
داخل پنل سایت به همه کابران یا
کاربران خاص
قابلیت ارسال مستقیم ایمیل با
سرویس  SMTPاز داخل سایت به
همه کاربران یا کاربران خاص
کد امنیتی تصوریری ()capcha
برای تمامی فرم های سایت
امکان مرتب سازی کاربران بر اساس
مبلغ خرید؛ آخرین ورود ،تعداد
نظرات ،تعداد سفارشات و ...
بخش سطح دسترسی پیشرفته و
عمیق برای تعریف کاربر با نقش
های کامال متفاوت
درگاه پرداخت پارسیان ،ملت و
 pay.irو زرین پال

بخش کاربران با قابلیت نامحدود
مدیر و کاربر توسط مدیر اصلی
خروجی اکسل کامال شفاف از
کاربران سایت
ماژول خبرنامه
مدیریت کامل اعضای خبرنامه
توسط مدیرسایت
امکان ارسال ایمیل ارسال پیامک
برای اعضای خبرنامه
گرفتن خروجی اکسل از اعضای
خبرنامه
جستجو در اعضای خبرنامه با
فیلترهای  :نام ،نام خانوادگی ،ایمیل
و موبایل
آپلود سنتر حرفه ای
مشاهده و مدیریت سبدخریدهای
رها شده توسط مدیرسایت
جستجو سفارشات بر اساس
فیلترهای متفاوت
گزارش از سفارشات بر اساس
فیلترهای متفاوت
ارسال پیامک ،ارسال ایمیل
وخروجی اکسل برای سفارشات
گزارش گرفته شده از سایت
اضافه کردن نامحدود محصول در
سایت
اضافه کردن نامحدود عکس برای هر
محصول
تعریف نامحدود کلمات کلیدی ،درج
توضیحات کوتاه و تکمیلی برای هر
محصول

تعیین تاریخ انتشار برای هر محصول
فعال و غیرفعال کردن نظرسنجی
برای هر محصول
نمایش نظرات کاربران به هر
محصول پس از تایید مدیریت سایت
ایجاد سطح دسترسی برای
محصوالت
مدیریت کامل محصوالت توسط
مدیرسایت
تعیین وزن محصول
فعال یا غیرفعال کردن محصوالت
ثبت نام و عضویت در سایت
مدیریت کامل کاربران سایت
مشاهده فعالیت کاربر در سایت:
تعداد تراکنش ها ،تعداد سفارشات،
تعداد نظرات و ...
ویرایش اطالعات کاربر توسط
مدیرسایت
جستجو کاربران بر اساس فیلترهای
متفاوت
نمایش محصوالت مرتبط
اضافه کردن نامحدود روش های
ارسال سفارشات توسط مدیرسایت
امکان امتیاز دادن کاربر به
محصوالت
ماژول شبکه های اجتماعی
مشاهده تمامی نظرات ثبت شده در
پنل مدیریت سایت
ارسال پیامک ،ارسال ایمیل و گرفتن
خروجی اکسل از تراکنش های
گزارش گرفته شده

گزارش فروش محصوالت
مشاهده تعداد خریدهای موفق،
تعداد خریدهای ناموفقی ،نظرات،
بازدیدها و امتیاز محصوالت
اضافه کردن نامحدود دسته بندی در
مقاالت ،اخبار ،محصوالت
ایجاد نامحدود منو بصورت داینامیک
و توسط مدیر سایت
تعیین نحوه بازشدن منو :در همان
صفحه یا در صفحه جدید
تعریف برند روی هر محصول و
مدیریت کامل برندها
بخش کیف پول سایت با قابلیت
تعریف درصد مشخص
بخش  cash backبا قابلیت درصد
مشخص از سفارش برای بازگشت به
کیف پول مشتری
فرم ساز پیشرفته با قابلیت ساخت
فرم های اختصاصی با فیلدهای
اختصاصی
گفتگوی آنالین
امکان فعال سازی سیستم تایید
ایمیل در هنگام عضویت در سایت
تعریف تاریخ شروع و پایان تخفیف
برای کدهای تخفیف
تعیین محدود استفاده در کدهای
تخفیف
ساخت نامحدود کدتخفیف در سایت
برای محصوالت
ایجاد و ساخت مگامنو
قراردادن تصویر برای منو در مگامنو

اضافه کردن پیشنهاد ویژه در سایت
مدیریت کامل پیشنهادات ویژه
موجودی انبار
ارسال پیامک روز تولد
خصوصیات محصوالت
ماژول حراجی بر اساس محصوالت
تعیین انتشار حراجی در زمان شروع
و پایان مشخص شده
مشاهده لیست عالقه مندی های
کاربر
ثبت محصوالت چند قیمتی با
قابلیت ثبت نامحدود سایز و رنگ
سیستم تیکتینگ
اضافه کردن دپارتمان در سایت
جهت پاسخگویی به تیکت های
مربوطه
پیشنهاد هوشمند سیستم در هنگام
جستجو محصوالت
انجمن پرسش و پاسخ
قابلیت فعالسازی سیستم ورود با
گوگل سایت
ماژول همکاری در فروش
امکان تعریف درصدهای مجزا برای
بازاریابان فروش
گزارش کامل از بازاریاب ها با
فیلترهای متفاوت
نمایش کل مبلغ سفارشات،
کمیسیون کسب شده ،کمیسیون
معلق و پرداختی به بازاریاب ها

گرفتن خروجی اکسل از گزارشات
بازاریاب ها
پشتیبانی از آخرین تکنولوژی
CAPCHAمن ربات نیستم گوگل
در سایت
اپلیکیشن اندروید
تعریف رویداد جدید براساس رفتار
کاربر
مدیریت کامل رویدادهای تعریف
شده
گزارش کامل از رویدادهای اجرا
شده
گزارش از لغو عضویت رویدادها
امکان بیش فروشی در سایت

