فهرست امکانات موجود در فروشگاه اینترنتی اختصاصی
به روزرسانی 97/10/02

ردیف

عنوان

.1

کامال اختصاصی و طراحی شده و بدون استفاده از  CMSهای رایگان مانند پرستاشاب  ،مجنتو و...

.2

نمایش کاالها به صورت آنالین و دسته بندی شده در منو ها و بخش های مختلف سایت طبق طرح گرافیکی

.3

اتصال به درگاه های پرداخت مختلف

.4

افزودن کاالها به سبد خرید و امکان تغییر تعداد به صورت دلخواه

.5

امکان تغییر و افزایش منو های فروشگاه طبق نیاز مدیر سایت

.6

نمایش جزئیات کاالها و مشخصات محصوالت در صفحه کاال

.7

نمایش تعداد قابل خرید برای مصرف کننده روی سایت

.8

نمایش قیمت با احتساب ارزش افزوده و سایر مبالغ مرتبط با کاال

.9

جستجو در محصوالت با استفاده از روش جستجو هوشمند

.11

فیلتر پیشرفته محصوالت طبق جزئیات کاال در انبار (رنگ – برند – بازه قیمت و)...

.11

نمایش پیش فاکتور به مشتری در مراحل پرداخت

.12

انتخاب آدرس گیرنده و تعریف چندین آدرس توسط کاربر سایت

.13

انتخاب روش های ارسال و مدیریت آنها توسط مدیر و تعیین هزینه ارسال (پیک  ،پست و)...

.14

ثبت نام و عضویت در فروشگاه

.15

درج لوگو و نماد ها در پایین سایت

.16

درج شبکه های اجتماعی در سایت

.17

اتصال به سرویس پیامکی و سرویس ها ارسال ایمیل انبوه

.18

نمایش فهرست سفارشات و جستجو بر اساس نام کاربری و بازه زمانی

.19

جستجو بر اساس وضعیت پرداخت سفارشات  /پرداخت شده  ،پرداخت نشده

.21

نمایش فاکتور با فرمت قابل چاپ  A5قابل روئیت برای مدیر و خریدار در دفتر کار

.21

امکان ارسال ایمیل فاکتور بعد از خرید برای خریدار و ارسال پیامک مبنی

.22

گزارش در وضعیت سفارشات به همراه مبلغ  ،تعداد در بازه های زمانی – امروز – هفته – ماه – سال – کل

.23

گزارش فروش بر اساس کد کاال  ،و نام کاربری در وضعیت سفارشات

.24

گزارش پر فروش ترین محصوالت با تفکیک روز – ماه – سال در بخش مدیریت

.25

گزارش فروش کل به تفکیک ماه و سال به همراه وضعیت ارسال  /ارسال شده یا ارسال شده

.26

دسته بندی محصوالت به صورت سلسله مراتبی و تو در تو نامحدود سطح
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.27

حذف سفارشات و امکان بازیابی سفارشات حذف شده

.28

به روز رسانی و لیست قیمت با استفاده از فایل اکسل و قابلیت تایید و رد لیست های مختلف

.29

نمایش گالری تصاویر محصول و جزئیات به همراه ارسال دیدگاه توسط کاربران سایت

.31

نمایش پیش فاکتور و فاکتور نهایی در حساب کاربری خریدار

.31

سبد خرید هوشمند  ،به صورت زمانبدی شده کاالهای درون سبد قبل از پرداخت نهایی را باا موجاودی انباار ساینک
میکند

.32

امکان درج کاال در سبد بدون عضویت  ،و در مرحله نهایی ورود یا خرید سریع

.33

امکان تعریف گروه های مشتری متفاوت و اعمال درصد های تخفیف به صورت کلی روی هر گروه مانناد (همکااران ،
دوستان و )..به طور مثال گروه همکاران همیشه  10درصد تخفیف تخفیف بگیرند

.34

امن در روش های مختلف هک و نفوذ

.35

بسیار سریع و چابک در لود و کارایی به دلیل بهینه بودن هسته نرم افزاری و قالب بهینه شده

.36

پایداری باال و امکان توسعه از طرف شرکت تولید کننده

.37

درج الگ در صورت تغییر موجودی و تغییر تعداد کاال در انبار

.38

امکان دانلود قیمت ها و ایجاد تغییرات دلخواه در اکسل و آپلود سریع  ،بدون محدودیت در تغییر جایگاه ستون ها

.39

امکان تعریف زیرمحصوالت و نمایش آنها در یک صفحه مانند سایز بندی ها در یک صفحه

.41

نمایش نوتیفیکیشن های مختلف به کاربر در شرایط مختلف در سیستم

.41

ارسال فاکتور به صورت ایمیل بدون اسپم

.42

امکان درج انواع اسالیدر ها و گالری های مختلف در صفحات سایت

.43

امکان درج انواع محتوا  ،ویدئو  ،دانلود  ،متن  ،و ...در قالب ها و چیدمان های مختلف در صفحه توضیحات محصول

.44

امکان اتصال به سیستم فرم ساز و دریافت اطالعات مختلف در پایین هم صفحه و نمایش ادمین

.45

امکان هماهنگی با چندین زبان زنده دنیا به صورت همزمان

.46

اتصال به بیش از  8بانک و درگاه مختلف به صورت همزمان و قابل کنترل اطالعات دسترسی شامل نام کااربری  ،رماز
ورود و ...در مدیریت

.47

امکان ورود و عضویت سایت در گروه های مختلف  ،به طور مثال در سیستم بازارابی شبکه ای میتوان به صاورت پایش
فرض مانند سایت فروشگاهی معمولی عمل کرد و هر شخصی بتواند با عضویت از محصوالت اساتفاده کناد  .و باا ورود
بازاریاب به سایت برخی از محصوالت دیگر که مجوز فعالیت از وزارت صنعت گرفتاه شاده را نماایش و اجاازه خریاد
بدهد .با این روش یک فروشگاه میتواند به صورت خودکار کاالها و قیمت های مختلف را به اعضا خود معرفی کند.

.48

امکان تخصیص دسترسی های مختلف به مدیران فروشگاه در سطوح مختلف به جزئیات باال
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.49

ایجاد و نمایش بارکد خطی فاکتور ها بر اساس شماره فاکتور

.51

ایجاد  Logتغییر وضعیت سفارشات و نمایش لیست آنها در پایین فاکتور (در انتظار ارسال – ارسال شده و  ) ...به همراه
نمایش تاریخ و زمان تغییر وضعیت به همراه امکان ارسال ایمیل و پیامک برای مدیر و کاربر
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