ردیف

امکانات

.1

تعریف کاال با مشخصات

.2

دسته بندی کاالها
گزارشات

و

رویدادهای

مبتدی

فروش(تجارت

الکترونیک

پیشرفته












.3

مدیریت
پیشرفته)

.4

مدیریت سیستم انبار و تحویل کاال



.5

درگاه پرداخت اینترنتی یکی از بانک های سازگار با کارت های
شتاب





.6

قابلیت تعریف گروه های مشتری(همکار،فروش،و)...

.7

قابلیت تعریف روش های پرداخت (رایگان،پیشتاز)...،

.8

سیستم مدیریت کاال و خدمات فروشگاه الکترونیک

.9

قابلیت بررسی برگشتی ها





















 .14مشتریان(امتیازها،سفارش ها،خرید هاو)...

























امکان اضافه کردن کلمات کلیدی برای جستجوگرها (گوگل ،
.25
یاهو و )...





 .26لیست خطاها





















 .11قابلیت بررسی سفارش های روزانه
 .11قابلیت تعریف روش های حمل و نقل کاال
 .12قابلیت تعریف گروه های کاربری برای بخش مدیریت
مالیات(کالس های مالیاتی،نرخ مالیات
.13
افزوده،مالیات داخل ایران)...،

ها،مالیات ارزش

 .15ارسال و دریافت ایمیل
 .16تعیین سطح دسترسی کاربر
 .17تهیه پشتیبان
 .18حساب کاربری
 .19وضعیت سفارش
 .21جمع کل سفارش
 .21بازاریابی(کمیسیون)
 .22خریداری شده ها
 .23اطالعات
 .24نمایشگاه مجازی کاال

Google Base .27
 .28اسالید شو
 .29پرفروش ترين ها
 .31برجسته ترین ها
 .31جدیدترین ها
 .32کالس های ارز
 .33کالس های طول
 .34تخصیص کوپن هدیه



 .35نقشه سایت گوگل
ردیف

امکانات

 .36پیغام رسان گوگل()Google Talk
 .37پیغام خوش آمدیدگویی

مبتدی





پیشرفته












 .38نظرسنجی

----

 .39اخبار

----

 .41آمار وبگذر

----

 .41اطالعات تماس

----

 .42بازدید کنندگان

----

 .43آخرين محصوالت مشاهده شده

----

 .44آمار بازدید کننده

----

 .45حرفه ای سازی حساب کاربری و بازاریابی

----

سیستم جستجوی پیشرفته کاال با قابلیت مرتب سازی
.46
هوشمند

----



 Import/Export .47در فايل اکسل فارسی شده

----

 .48تخفیف درصدی یا مقداری

----

 .49جستجوی آجکسی

----

 .51سبد خرید متحرک

----

 .51فرم ورود در ستون کناری

----

 .52محصوالت رايگان

----

 .53ایجاد تب دمو

----

 .54اضافه کردن تصاوير محصوالت با هم

----

 .55اضافه کردن به سبد خريد به صورت پاپ آپ

----

 .56کاتالوگ PDF

----

 .57اسکرول مطالب

----

 .58کیبرد مجازی

----

 .59گفت و گو با مشتری

----

 .61لوگوی تایید زرین پال

----

 .61لینک ها

----

 .62ماشین حساب

----

 .63مترجم گوگل

----



















درگاه پرداخت اینترنتی همزمان چندین بانک سازگار با کارت
.64
های شتاب

----



3



5




12


 .65قالب های پیش فرض فروشگاه
 .66خدمات پشتیبانی نصب اولیه به جای خریدار
 .67امکان استفاده دائمی از کلیه  skinها و گرافیکهای عمومی
 .68به روز رسانی و ارائه سرویس پک مادام العمر

----

 .69عدم محدودیت در محل فضای میزبانی


12


 .71مدت اعتبار پشتیباني(ماه)
 .71کتاب جامع راهنما

 .72مدت افزایش امکانات متناسب با پالن (ماه)

12

12

 .73مدت پشتیبانی تلفنی(ماه)

12

12

 .74تعداد کاالهای ورودی اولیه توسط رجیران

21

51

 .75آموزش حضوری نرم افزارویژه سرپرستان در محل شرکت







 .76مشاوره در معماری و ایجاد نقشه سایت

----

 .77طراحی  skinکامال اختصاصی گرافیکی در محل شرکت

----

قیمت (تومان)

3/200/00 1/600./000

شركت رجیران سیستمهاي مديريت محتواي خود را (صفحه نگار) مبتني بر تكنولوژي روز وبا بكارگیري از معماري چند اليه و
كارايي بسیار آسان عرضه مي كند .ارائه جديدترين تكنولوژي و خدمات با كیفیت بسیار عالي با دريافت كمترين هزينه از
اهداف اولیه اين شركت مي باشد .قیمت نرم افزار های فوق به همراه هزینه یکسال پشتیبانی کامل و استفاده از پشتیبان
گیری فایلهای سایت به صورت هفتگی اعالم شده است ،در صورت نیاز کاربر میتواند برای سال بعد مبلغی معادل با 21
درصد قیمت نرم افزار را برای دریافت این خدمات پرداخت نماید و در صورت عدم نیاز به دریافت این خدمات هیچ هزینه ای پس
از پرداخت قیمت نرم افزار دریافت نمی شود .نرم افزارهای فوق به صورت آنالین قابل خریداری میباشند ،پس از خرید نرم
افزار به صورت رایگان ظرف مدت  3روز کاری بر روی وب سایت شما نصب می گردد و مشخصات مدیریتی آن برای شما
ارسال می گردد .جهت كسب اطالعات بیشتر و خرید نرم افزار با بخش فروش تماس بگیريد.
آدرس  :میرداماد-پایین تر از میدان محسنی-نرسیده به میدان کتابی-خیابان ساسانی پور-پالک -5واحد2
واحد فروش و مشاوره 22251111:

دورنگار26412899 :

