2315/21/21
1522125
----

بنام یگانه خالق بی همتا

جناب آقا  /سرکار خانم
درود بر شما
ضمن عرض ادب و احترام به اطالع می رساند  ،این شرکت در راستای ارتق اء سیس ت ا ای د ،د  ،نس هه
فروشگاه اینترنتی (تحت وب) د،د را که جهت کسانی که به،ااند فروش  ،ثبت سفارش و  ...را بص،رت اینترنت ی و
آنالین انجام داند با مشهصات ذیل راه اندازی و آماده بهره برداری نم،ده است.

برخی از امکانات و ویژگی های وب سایت فروشگاهی عبارتند از :
الف) محصوالت :
 .2قابلیت ایجاد نامحدود محص،الت
 .1امکان تعریف دص،صیات برای ار محص،ل
 .3امکان فعال/غیرفعال کردن محص،ل
 .4ادتصاص تص،یر برای ار محص،ل
 .5قابلیت درج گالری تصاویر جهت محص،الت
 .6قابلیت دانل،د فایل کاتال،گ و فایلهای جانبی محص،الت
 .7رتبه دای محص،الت ت،سط بازدیدکنندگان (کاربراا)
 .1جستج،ی پیشرفته کاال (بر اساس نام  ،برند  ،مشهصات فنی و ) ...
 .1ثبت نظرات کاربران برای محص،الت
 .22امکان انتهاب دص،صیات محص،ل برای نمایش روی تص،یر پیش نمایش
 .22نمایش محص،الت مرتبط
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ب) گروه محصوالت :
 .21تعداد نامحدود دسته بندی اصلی
 .23قابلیت تعریف باکس اای متفاوت جهت نمایش دسته بندی محص،الت در صفحه اول (مانند  :جدیدترین
محص،الت  ،محب،ب ترین محص،الت  ،پرفروش ترین و )....
 .24تعریف گروه بندی برای محص،الت (در تعداد و سط،ح نامحدود)

پ) سبد خرید ( سفارشات) :
 .25فروش بر اساس تعداد م،ج،د (کنترل م،ج،دی) و یا بدون وابستگی به تعداد.
 .26سبد درید :

 انتهاب کاالاا و اضافه کردن به سبد درید
 امکان ویرایش محص،الت انتهاب شده

 امکان تغییر آدرس جهت ارسال سفارشات کادویی

 امکان انتهاب کاغذ کادو جهت ارسال سفارشات کادویی

 امکان انتهاب ن،ع پردادت ( فیش واریزی ،پردادت آنالین و )...
 امکان انتهاب نح،ه ارسال سفارش ( ان،اع روش اای پستی )
 امکان ارسال سفارش در زمان مشهص شده ت،سط کاربر
 .27محاسبه تهفیفات برای کاالاای انتهاب شده

ت) پرداخت و تسویه :
 .21مدیریت شماره حسابهای آنالین  -بانک پاسارگاد ،بانک ملت و...
 .21قابلیت پردادت ت،سط تمامی کارتهای عض ،شبکه ی شتاب
 .12ثبت سابقه کلیه تراکنشهای ارسالی به بانک (م،فق  ،نام،فق)
 .12امکان پردادت از طریق فیش بانکی ،کارتهای اعتباری
 .11مدیریت پردادتها (فیش و آنالین)
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ث) کاربری  ،گروه کاربری  ،دسترسی :
 .13سیست ثبت نام و کاربری
 .14ثبت نام سریع کاربر (فقط با وارد کردن چند آیت ضروری)
 .15بازیابی کلمه عب،ر کاربر (ارسال رمز عب،ر به ایمیل و یا شماره امراه کاربر)
 .16مدیریت و سطح بندی کاربران فروشگاه
 .17تعیین حدود دسترسی گروه اای کاربری ( اعضاء  ،مدیران)
 .11تعریف کاربر جدید ت،سط مدیر
 .11تعریف گروه کاربری ت،سط مدیر
 .32امکان مشااده کاربران ثبت نامی و تایید مدیر جهت مج،ز ورود به سایت

ج) مدیریت :
 .32مدیریت مشهصات محص،الت
 .31مدیریت مشهصات فروشگاه
 .33بهش مدیریتی کامال فارسی  ،ساده  ،آسان و مستقل
 .34قابلیت( Auto Thumbnailک،چک سازی تص،یر) جهت سادت عکس در اندازه ک،چک و ذدیره روی
سرور
 .35مشااده آمار بازدیدکننده اا از سایت
 .36ویرایشگر متنی قدرتمند با کارکرد آسان
 .37اضافه نم،دن عکس  ،متن  ،و  ...ت،سط مدیر سایت
 .31مدیریت محت،یات صفحات داص (صفحه اصلی  ،درباره ما  ،تماس با ما)
 .31مدیریت صفحات ( ایجاد صفحات تک رک،ردی مثل درباره ما و چند رک،ردی مثل ادبار)
 امکان قرارگیری صفحات پ،یای ایجاد شده در من،ی مدیریت یا من،ی صفحه اصلی
 امکان تعریف دسترسی برای صفحات ایجاد شده

 امکان تعریف تعداد رک،رداای ار صفحه برای صفحات لیستی
 امکان تعیین اندازه تص،یر پیش نمایش و تص،یر گالری
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--- امکان فعال سازی ک،چک سازی ات،ماتیک تصاویر پیش نمایش و یا گالری صفحه
 امکان فعال سازی صفحه بندی با تعداد مشهص برای صفحات لیستی

 امکان تعریف نام دله،اه به عن،ان نام صفحه برای نمایش در مرورگر اینترنت
 امکان تعریف عناوین مرب،ط به سئ ،برای ار صفحه
 .42مدیریت تبلیغات(ایجاد ،ویرایش ،حذف)
 .42مدیریت ادبار(ایجاد  ،ویرایش  ،حذف)
 .41مدیریت قالب اای گرافیکی سایت ( تغییر شکل ظااری سایت از طریق استایل شیت)
 .43مدیریت پیام اا و ارسال پیام به یک یا چند کاربر( از طریق ایمیل یا پیام دادلی سایت )
 .44مدیریت دریداا ( مشااده لیست دریداا و مشهصات درد،است کننده اا)
 .45مدیریت دریداای معلق و مشااده آرشی ،دریداا
 .46مدیریت محص،الت
 ایجاد ،تغییر و حذف محص،ل

 انتساب تص،یر پیش نمایش به محص،ل

 انتساب چند تص،یر به محص،ل به عن،ان گالری محص،ل
 انتساب محص،ل به گروه جهت دسته بندی محص،الت

 امکان اضافه کردن مشهصات سئ ،برای ار محص،ل به ص،رت جداگانه
 امکان فعال سازی محص،الت مرتبط(مشابه)

 امکان تعریف دص،صیات ار محص،ل بسته به گروه انتهاب شده برای محص،ل
 تعریف کلید میانبر برای ثبت محص،ل
 .47مدیریت گروه بندی محص،الت


ایجاد ،تغییر و حذف گروه محص،ل

 امکان تعریف تص،یر برای ار گروه جهت نمایش در من،ی صفحه اصلی
 امکان انتساب دص،صیات داص برای ار گروه

 امکان انتهاب دص،صیاتی که باعث دسته بندی محص،الت مشابه در یک گروه می ش،د.

 امکان نمایش محص،الت یک گروه در اسالیدر محص،الت صفحه اصلی با شرایط مهتلف
 .41دص،صیات محص،ل ( اطالعات اضافی):
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 امکان انتصاب دص،صیات جهت ار گروه

 امکان اضافه کردن محص،التی که دص،صیت داصی دارند به صفحه جستج(،فیلترینگ)

 امکان اضافه کردن محص،التی که دص،صیت داصی دارند به اسالیدر محص،الت صفحه اصلی
 امکان مشهص کردن دص،صیاتی صرفا جهت جستج ،،اسالیدر یا مشهص کردن مقادیر جهت ار
محص،ل
 .41مدیریت نظرات داده شده برای ار محص،ل و امکان تایید یا حذف نظرات ت،سط مدیر
 .52امکان تعریف لینک اای صفحات اجتماعی(فیس ب،ک ،ت،ئیتر ،اینستاگرام و )...
 .52امکان مدیریت اسالیدر صفحه اصلی (ایجاد ،تغییر و حذف تصاویر متحرک صفحه اصلی)
 .51مدیریت تهفیفات
 امکان تعریف تهفیف برای کاال یا کاالاایی داص

 امکان تعریف تهفیف برای کاربر یا کاربران داص
 امکان تعریف تهفیف برای گروه کاالاای داص

 امکان تعریف به ص،رت مبلغ ثابت یا درصدی از مبلغ درید
 تعیین بازه زمانی اعمال تهفیف

 .53امکان تعریف روش اای پردادت متن،ع
 .54امکان تعریف روش اای پستی جهت ارسال سفارش
 .55امکان تعریف کاغذ کادواای مهتلف جهت بسته بندی سفارش
 .56امکان نمایش دسته اایی که دص،صیات داصی دارند مثل جدیدترین اا در صفحه اصلی
 .57امکان تعریف ازینه اای مهتلف برای ارسال سفارش مثل مالیات بر ارزش افزوده
 .51امکان تعریف ایمیل اای قسمت اای دریافت کننده ایمیل قسمت تماس با ما
 .51امکان تعریف چندین دامین برای ار سایت و فعال سازی ارجاع ات،ماتیک به یک دامین مرجع
 .62امکان تغییر نح،ه ذدیره سازی فایلها ( ذدیره در دیتابیس یا سیست فایل)
 .62امکان فعال سازی ثبت بازدید از تمام صفحات
 .61امکان فعال سازی الگ گیری کامل(ثبت)
 .63مدیریت من،اا:
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--- تعریف من ،جهت ارجاع به لینک داص یا به صفحات دادلی
 تعیین ن،ع من (،قرارگیری در صفحه کاربر ،صفحه مدیریت)

چ) ماژول ها :
 .64ماژول تبلیغات
 .65ماژول ادبار
 .66ماژول آمار بازدید
 .67ماژول پربازدید ترین محص،الت
 .61ماژول پرفروش ترین محص،الت
 .61ماژول م،ض،عات(گروه بندی محص،الت)
 .72امکان تعریف ماژول جدید
 .72امکان استایل دای به اجزاء ار ماژول
 .71امکان نمایش ماژول تعریف شده در صفحات مهتلف با استایل اای مستقل
 .73امکان تعیین م،قعیت قرارگیری ماژول و اول،یت قرارگیری

ح) موتورهای جستجو و طراحی :
 .74بهینه سازی جهت م،ت،راای جستج،
 .75استفاده از  URLاای سازگار با م،ت،راای جستج،
 .76طراحی واکنش گرا( قابل رویت با ان،اع دستگااها مثل تبلت و م،بایل)
 .77تعریف  Meta Tagبرای ار محص،ل
 .71تعریف  Meta Tagبرای ار صفحه
 .71آنالیز گ،گل در پنل مدیریت
 .12سازگاری با تمامی مرورگراا
 .12امکان تعریف واحداای پ،لی (ریال  ،ت،مان و )...
 .11امکان انتهاب ارز م،رد نظر جهت نمایش قیمت محص،الت به کاربر (مثال تعیین قیمت کاال به دالر و
نمایش معادل ریالی آن بر اساس نرخ ارز به کاربر).
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خ) امکان اتصال به نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی بیالن
این سیست بص،رتی طراحی شده است که اگر از دارندگان نرم افزار بیالن باشید و به،ااید فروشگاه اینرنتی نیز
داشته باشید  ،این نگرانی که بایست اطالعات را ا در وب و ا در نرم افزار وارد نمایید را کامال مرتفع نم،ده است
و سیست فروشگاه اینترنتی بص،رت کامل به نرم افزار بیالن لینک شده است.
 .13ثبت اطالعات کاالاا و گروه اای کاال از بیالن به وب و بروز رسانی مشهصات آن در ص،رت تغییر در
برنامه بص،رت د،دکار (م،اردی مانند  :نام کاال  ،مبلغ فروش  ،م،ج،دی و .)...
 .14امکان انتقال اطالعات مشتریهای م،رد نیاز به وب سایت و بروز رسانی اطالعات م،رد نیاز (مانند :نام ،
مانده حساب  ،میزان اعتبار و .)...
 .15د،اندن اطالعات سفارش اا و تبدیل آن به فاکت،ر فروش و یا پیش فاکت،ر.
 .16د،اندن اطالعات درد،است اایی که به علت عدم م،ج،دی کاربر م،فق به ثبت سفارش آنها نشده است.
 .17امکان بارگذاری م،ج،دی به وب سایت جهت جل،گیری از فروش بیشتر از م،ج،دی (در ص،رت فعال
سازی).
 .11امکان گرفتن رویت ریز عملکرد (گردش حساب) ار مشتری که جهت رویت ص،رت حساب نیازی به
ارسا فکس یا ایمیل نباشد و د،د مشتری ار زمان که نیاز داشت گردش مالی د،د را رویت نمایید (در
ص،رت فعال سازی).
 .11امکان تس،یه مانده حساب د،د از طریق اتصال به درگاه بانک.
 .12در ص،رتی که نرم افزار حسابداری و انبارداری شما غیر از ات،ماسی،ن اداری مالی بیالن باشد سیست
تبدیل اطالعات قابل مذاکره می باشد.
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د) مشخصات فنی :
الزم به ذکر می باشد در طراحی و پیاده سازی این محص،ل از ایچ گ،نه  CMSآماده ای استفاده نشده و کلیه قسمت
اای آن ت،سط تی برنامه ن،یسی شرکت طراحی و پیاده سازی شده و از نظر امنیت در سطح ف،ق العاده باالیی قرار
دارد و ایچ یک از معایب بارز و فراگیر  CMSاا در این محص،ل وج،د ندارد.
 .12پیاده سازی شده بر اساس آدرین تکن،ل،ژی اای روز.
 .11زبان برنامه ن،یسی ASP.Net , C# :
 .13پایگاه داده Microsoft SQL Server 2014 :
 .14عدم استفاده از ایچگ،نه  CMSآماده و برنامه ن،یسی ادتصاصی.
 .15برنامه ن،یسی شده در شرکت (محص،ل ب،می شرکت طراحان سیست )
 .16قابلیت سفارشی سازی و اضافه کردن ار گ،نه امکانات در ص،رت درد،است دریدار و ت،افق طرفین بر
سر ازینه و زمان آن (مانند اتصال به سیست مالی فعال مجم،عه و .)....
 .17قابلیت اتصال و به روز رسانی د،دکار محص،الت  ،م،ج،دی  ،مشتری اا  ،سفارش اا و  ...از طریق نرم
افزار ات،ماسی،ن اداری مالی بیالن محص،ل شرکت طراحان سیست .

پیروز باشید
شرکت طراحان سیست
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