ردیف

امکانات

پکیج

1

قابلیت گروه بندی تخفیف ها بر اساس نوع محصول و شهر

2

قابلیت تعیین زمان شروع و پایان تخفیف گروهی

3

جستجوی  Ajaxپیشرفته حراجی ها بر اساس گروه و استان

4

تولید کد برای هر خرید و ارائه کد فروش و پرینت از فاکتور

5

قابلیت پرداخت آنالین و آفالین

6

سیستم سئوی بسیار قوی مطابق با اصول بهینه سازی برای موتورهای جستجو

7

عضویت در خبرنامه

8

معرفی حراجی به دوستان

9

قابلیت کسب درآمد توسط کاربران وب سایت

10

سیستم مدیریت کاربران

11

قابلیت پیگیری سفارشات

12

سیستم امتیاز دهی به تخفیف ها و حراجی ها

13

قابلیت ثبت تخفیف ها و پیشنهاد ها توسط کاربران وب سایت

14

قابلیت تعیین تخفیف ویژه و تخفیف های جدید

15

قابلیت ارسال نظر برای تخفیفات توسط کاربران

16

ایجاد صفحات بی نهایت به صورت کامال پویا

17

نمایش بصورت دسته بندی شده محصوالت

18

اضافه نمودن عكس  ،متن  ،فایل صوتی و  ...توسط مدیر سایت

19

قابلیت ایجاد نامحدود حراجی و تخفیف

20

مدیریت مشخصات و توضیحات تخفیف

21

قابلیت درج چندگانه کپن ها در چند مجموعه

22

مدیریت ساختاری حراجی ها

23

اختصاص تصاویر برای هر محصول

24

قابلیت دانلود فایل کاتالوگ و فایلهای جانبی کپن ها

25

سیستم پیشرفته تخفیفات مرتبط

26

سیستم فیلدبندی سفارشی

27

امكان تخفیف دهی محدود محصوالت با قابلیت تعیین دوره

28

مدیریت اسالیدشو صفحه نخست سایت



































29

مدیریت نقشه سایت

30

مدیریت لوگوی سایت

31

مدیریت پا صفحه و کپی رایت

32

طراحی قالب گرافیک اختصاصی با خروجی موبایل و تبلت

33

پشتیبانی رایگان وب سایت

یک سال

34

آموزش رایگان حضوری

 1ساعت

35

قیمت ( تومان )

4.200.000

رجیران دارای استاندارد  ISO 27001امنیت شبكه می باشد و 2مرتبه برنده نشان از مرکز کیفیتهای برتر ایران و همچنین برنده نشان کیفیت خدمات از
مرکز IQC Award Londonمی باشد.
رجــیــران سیستمهای مدیریت محتوای طراحی سایت خود را مبتنی بر تكنولوژی روز وبا بكارگیری از معماری چند الیه و کارایی بسیار آسان عرضه می
کند .ارائه جدیدترین تكنولوژی و خدمات با کیفیت بسیار عالی با دریافت کمترین هزینه از اهداف اولیه این شرکت می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید نرم افزار با بخش فروش تماس بگیرید و یا به وب سایت  www.regiran.comمراجعه فرمایید .پس از دریافت
سفارش  ،طراحی اولیه سایت ظرف مدت  3روز کاری بر روی وب سایت شما قرار میگیرد و مشخصات مدیریتی آن برای شما ارسال می گردد.
آدرس :میرداماد-پایین تر از میدان محسنی-نرسیده به میدان کتابی-خیابان ساسانی پور-پالک -5واحد2
واحد فروش و مشاوره 22251000:

دورنگار26402899 :

