قابلیتهای عمومی
نیازسنجی و طراحی جذاب صفحات داخلی متناسب با نیاز،هدف و مخاطبان سایت
سیستم امنیت اختصاصی

سیستم جلوگیری از انواع حمالت هک مانند xss ،sql injection:باقابلیت ردیابی کاربر
مخرب
یک پروتکل ارتباطی برای انتقال امن اطالعات در شبکههای کامپیوتری است که به صورت

پروتکل )ssl( https

خاص در اینترنت استفاده میشود HTTPS .شامل یک ارتباط بر روی پروتکل انتقال ابرمتن
است که توسط امنیت الیه انتقال رمزگذاری میشود .مهمترین اهداف استفاده از HTTPS
اصالتسنجی وبگاه ،حفاظت از حریم خصوصی و یکپارچگی دادههای انتقالی است.
در واقع  CDNیک شبکه توزیع محتوا است ،سرورهایی در نقاط مختلف جغرافیایی قرار می

تکنولوژی CDN

گیرند و با توجه به اینکه کدام سرور به موقعیت بازدیدکننده سایت نزدیک تر است به

(مخفف عبارت )Content Delivery Network

درخواست ها پاسخ داده می شود .در واقع اطالعات سایت از سروری فراخوانی می شود که به
موقعیت کاربر نزدیک تر باشد ،بدین ترتیب سایت با سرعت بیشتر لود خواهد شد.
سرور ابری یک سرور منطقی بوده که در پلتفرم رایانش ابری )(Cloud Computing

سرور ابری

ایجاد و برروی بستر اینترنت ارائه می شود .در واقع سرورهای ابری همان سرورهای اختصاصی
مجازی هستند که برروی زیرساخت ابری و در محیط رایانش ابری ارائه می شوند.

رابط کاربری آسان

رابط کاربری ریسپانسیو و کاربرپسند

طراحی ریسپانسیو

ریسپانسیو به معنای پاسخ گرا یا واکنشی هست .به این معنا که طراحی وبسایت بهگونهای
میباشد که در صفحات مختلف و ابزارهای متفاوت سایت بهدرستی نمایش داده میشود.

سفارش بینهایت زبان

امکان سفارش و اضافه سازی زبان دلخواه

امکان اتصال انواع فرمها به انواع صفحات

اتصال فرمهای سفارشی با صفحات دلخواه

نرمافزار ویرایشگر متن با کارایی شبیه word

ویرایش آسان محتوای سایت

گرفتن خروجی  wordو Excel

گرفتن خروجی از فرمهای کاربران

امکان کد نویسی توسط کاربران مبتدی

مجهز به زبان هارمونیکا برای کاربران مبتدی به همراه آموزش

تغییر راحت و آسان قالب

تغییر قالب با یک کلیک بهصورت رایگان و یا طراحی قالب بهصورت سفارشی

سیستم تنظیمات یکپارچه

مدیریت کلیه تنظیمات وبسایت

حملونقل پیشنهادی

امکان تعیین نوع حملونقل و هزینه هرکدام

امکان تعریف انواع کاربران مانند واحد خرید ،واحد فروش ،واحد
تأمینکننده
اضافه شدن ویژگی short code
(جهت شخصیسازی و مدیریت قالبها)
مدیریت یکپارچه کاربران
سیستم مدیریت اعضا و کاربران

امکان تعیین نوعهای کاربری با سطوح دسترسی و پنل های متفاوت

امکان تعیین کدهای کوتاه برای تغییرات در قالب سایت
مدیریت تمام انواع کاربری در قسمت مدیریت اشخاص
قابلیت ثبت ،جستجو و گروهبندی کاربران در سایت
قابلیت گرفتن خروجی ورد و اکسل از اطالعات کاربران سایت و ارسال پیامک برای کاربران

پنل کاربردی(امکان مدیریت سایت توسط چند نفر)

کنترل پنل مدیریتی آسان

مدیریت منو

قابلیت ایجاد  ،فهرست کردن و ثبت تغییرات در منوهای سایت

مدیریت گالری

امکان افزودن تصاویر بهصورت نامحدود به همراه ایجاد دستهبندی

ابزار تنظیم متاتگ جهت بهینهسازی سایت

قابلیت درج و ویرایش تگ،هم در قسمت پروفایل و هم در کلیه صفحات سایت

مدیریت اخبار و رویدادها

سیستم ارسال اخبار ،رویدادها و نکات روز در سایت به همراه دستهبندی

سیستم مدیریت تبلیغات

امکان درج و ویرایش تبلیغات در فضاهای تعریفشده سایت

مدیریت پیوندها و ارتباط با سایتهای مرتبط

معرفی سایتهای دیگر باقابلیت دستهبندی

امکان ایجاد ارتباط با تلگرام

لینک دهی به شبکههای اجتماعی

گزارش هوشمند حمالت هک

ایجاد الیههای محافظتی در مقابل هک شدن

رسانه

امکان درج عکس ،ویدئو و فایل در صفحات
امکان ایجاد نامحدود صفحه
امکان ویرایش چیدمان تمامی صفحات سایت

مدیریت صفحات

امکان جستجو در صفحات سایت توسط کاربران
قابلیت آپلود و تنظیم آیکون Favicon

یک آیکون بسیار کوچک که در کنار آدرس سایت نمایش داده میشود

نقشه سایت (RSS/XMLمناسب SEOگوگل)

امکان معرفی و اتصال صفحات سایت به گوگل

ارسال اطالعات به گوگل

ایجاد نقشه سایت بهصورت خودکار

قابلیتهای پیامکی  /تلگرام
لیست ارسال و دریافت پیام کوتاه
پنل ارسال پیامک تبلیغاتی منطقهای ،کد پستی ،اکسل  ،دفترچه و...
امکان گرفتن خروجی پیامکهای دریافتی و ارسالی در قالب ورد و اکسل
ارسال پیامک بهتمامی مشتریان ،ارسال اتوماتیک پیامکهای خوشآمد گویی ،فاکتور ،پرداخت و ...به کاربران
خبرنامه پیامکی و قابلیت عضویت کاربران در خبرنامه
کارت ویزیت دیجیتال
ارسال پیامک زمانبندیشده (یادآور)
قابلیت تنظیم هوشمند متن کلیه پیامکهای اتوماتیک سایت
امکان برگزاری مسابقه پیامکی
امکان نظرسنجی از کاربران
ارسال کلیه گزارش ها (خرید و رزرو و  ) ...به تلگرام

قابلیتهای ایمیلی
ایمیل آدرس اختصاصی ،روی آدرس سایت
ارسال اتوماتیک ایمیل ،فاکتور ،پرداخت و  ...به کاربران
فراموشی رمز
فعال سازی ایمیل

امکانات اصلی
طراحی

یک سال خدمات پشتیبانی
فایروال امنیتی
میزان فضا (هاست)
نامحدود برای یک سال
نوع کد نویسی
ASP.NET , C# , MS SQL , Ajax , JSON , CSS ,
HTML , Jquery
مدیریت منو اصلی
سیستم مدیریت مطالب ()CMS
 -1ارسال و ویرایش مطالب بهصورت نامحدود
 -2سیستم ارسال مقاالت به همراه دستهبندی متنوع در
سایت
 -3امکان درج و ویرایش کلمات کلیدی در موتورهای
جستجو
 -4نمایش آمار بازدید از هر مطلب
 -5مدیریت برچسب مطالب ،تگها
 -6امکان لینک دهی به متن
 -7امکان بهینهسازی متن جهت سئو
 -8امکان درج مشابه مطالب
ادیتور حرفهای
امکان تراز بندی و ویرایش مطالب
گزارشات سیستم
 -1گزارش ساالنه (برای شرکت های خدماتی)
 -2گزارش برترین مشتریان
 -3گزارش محصوالت پرفروش
 -4کاربران راضی
 -5کاربران ناراضی
مدیریت پیوندها
جهت درج ویرایش و مدیریت لینکهای وبسایتهای
دیگر در سایت

اطالعرسانی

تجاری

آموزشگاهی

هتل و رستوران

پرتال سازمانی

طراحی
سیستم ثبت نظرات
قابلیت فرم ثبت نظرات و ارتباط با مدیر
سیستم مدیریت پیامک
فعال نمودن یک شماره اختصاصی برای پنل پیامکی  ،جهت ارسال و
دریافت پیامک ،کارت ویزیت دیجیتال
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان()CRM
 -1امکان ثبت و ویرایش و گروهبندی کاربران
 -2سیستم گزارش ساز بر اساس اطالعات کاربران
 -3سیستم یادآور
 -4سیستم ارسال پیامک
 -5امکان تعریف عوامل فروش در سطوح (نمایندگان ،بازاریابان،
همکاران فروش)همراه با تخصیص و محاسبهی پورسانت
 -6مشاهده تاریخچه خرید
 -7تغییر رمز کاربری
کارت ویزیت دیجیتال
ارسال متن موردنظر بهصورت اتوماتیک
سیستم هوشمند تبریک تاریخ تولد و ازدواج
با درج زمان تولد ،ازدواج و سایر تاریخهای مهم درون پرونده اشخاص،
میتوان متن پیامک اتوماتیک برای اشخاص را تعیین کرد.
مدیریت خبرنامه
قابلیت عضویت کاربران در خبرنامه و ارسال به تعداد نامحدود
سیستم مدیریت تبلیغات
درج و پذیرش آگهیهای تبلیغاتی درون وبسایت
مدیریت ایمیل
ایجاد ،دریافت و مدیریت ایمیلها
تنظیمات حرفهای
 -1تنظیمات پیامک
 -2تنظیمات ایمیل انبوه
 -3تنظیمات تلگرام
 -4اسکریپتها (پشتیبان آنالین و ) ....
حسابداری شخصی
امکان مدیریت کیف پول ،گزارش بدهکاران و بستانکاران تجاری اعضاء

سیستم مدیریت قالب با امکان کد نویسی
 -1جهت ویرایش قالب ،ویرایش متن سایت و مدیریت متنهای سایت
بهصورت کد نویسی
این قسمت شامل قالبهای زیر میباشد:
قالب صفحه اصلی ،قالب صفحات ،قالب آرشیو ،قالب درباره ما ،قالب
ارتباط با ما ،قالب گالری ،قالب صفحه داخلی گالری ،قالب فروشگاه،
قالب صفحه داخلی فروشگاه ،قالب صفحه مدیریتی کاربران ،قالب
جستجو ،قالب وبالگ ،قالب فریم خالی

اطالعرسانی

تجاری

آموزشگاهی

هتل و رستوران

پرتال سازمانی

طراحی
فرم ساز
ایجاد و مدیریت فرم
پشتیبانی از درگاههای بانکی (تمام بانکها)
ایران کیش
سامان کیش
نوین پرداخت
به پرداخت
مدیریت درگاه پرداخت و تنظیمات
 -1قابلیت پرداخت آنالین
 -2قابلیت پرداخت فاکتور از طریق ثبت فیش بانکی یا کارت به کارت
 -3پرداخت در محل
 -4مدیریت فاکتورها و رسیدهای مالی
 -5گزارش فروش و گزارش تراکنشها
مرکز آپلود
امکان آپلود فایلها و مولتیمدیا
سیستم مدیریت یادآور چک
در این قسمت با ثبت تاریخ چک از طریق پیامک جهت یادآوری تاریخ
چک
ارائه فاکتور قابل پرینت
قابلیت صدور فاکتور مجزا برای هر مشتری
قابلیت ارسال خودکار فاکتور به ایمیل مشتریان
قابلیت اتصال به تلگرام
 -1وارد نمودن  IDکانال تلگرام و انتقال مطالب و محصوالت بهصورت
خودکار به کانال تلگرام
 -2ارسال پیام به کانال پشتیبان با انجام هرگونه تراکنش
ارسال مطالب به نرمافزار اندروید
امکان بهروزرسانی مطالب در نسخه اندروید
سیستم پشتیبانی آنالین
امکان پشتیبانی و گفتگوی آنالین مدیر سایت با کاربران
امکان صدور کارت باشگاه مشتریان
صدور کارت اختصاصی برای هر مشتری
امکان پرینت کارت مشتریان
حسابداری ساده
 -1امکان ثبت و ویرایش اسناد
 -2امکان گزارشگری از بدهکاران و بستانکاران تجاری
 -3گزارش چکهای ثبتشده
 -4یادآور چکها

سبد خرید و سفارشات
 -1امکان ثبت و ذخیره سفارشات خرید
 -2ارائه فاکتور خرید به مشتری و فروشنده
 -3ارائه کد رهگیری قابلپیگیری به مشتری

اطالعرسانی

تجاری

آموزشگاهی

هتل و رستوران

پرتال سازمانی

طراحی
سیستم نظرسنجی محصول
ایجاد یک نظرسنجی (از طریق مطرح کردن سؤاالت) در سایت جهت
بهبود عملکرد شرکت
مدیریت کامل محصوالت
 -1امکان ثبت ،معرفی و ویرایش محصول بهصورت نامحدود
 -2امکان ساخت پیشرفته دستهبندیها و لیستهای مختلف
 -3امکان دستهبندی محصوالت و خدمات بر اساس برند،
 -4کاالهای مرتبط ،جدیدترین و محبوبترین محصوالت
 -5امکان گرفتن خروجی اکسل از محصوالت
قابلیت نمایش عکس محصوالت بهصورت اسالیدشو در سایت
 -6امکان درج عکس ،فایل و ویدئو در محصوالت
 -7امکان تعریف موجودی محصوالت
 -8امکان تعریف روشهای دریافت کاال با هزینههای مختلف(پست،
پیک ،تیپاکس و)...
 -9امکان درج محصوالت مشابه
 -10ثبت هزینه ارسال
سیستم پشتیبانی و گارانتی محصوالت
از طریق این قسمت با ثبت فیلدهای نام محصول،کد محصول،کد
گارانتی و تاریخ
خرید مشتری میتوانید لیستی از محصوالتی که به فروش رساندهاید و
آنها را گارانتی کردهاید،داشته باشید.
خریدوفروش پیامکی از طریق صدور کد محصول
 -1ارسال کد محصول از طرف مشتری جهت خرید محصول
 -2ارسال خودکار پاسخ به مشتری توسط سیستم (متن پیامک
توسط فروشنده قابل مدیریت است).
 -3ارسال یک نسخه از پیام دریافتی کاربر برای فروشنده
 -4امکان گزارشگیری از خریدهای پیامکی هر محصول
مدیریت انبار
از طریق این قسمت جهت مدیریت کاالهای موجود در انبار ،با توجه
به نوع محصول و شغل خود میتوانید فیلدهای موجودی ،حداقل،
حداکثر ،وزن ،سایز ،طول و عرض را پرکنید.
ساخت سریال
جهت ایجاد سریال برای هریک از محصوالت فروشگاه وبسایت
همکاری درفروش
در این قسمت میتوانید  8لینک از سایتهای مختلف قرار دهید تا
کاال یا کاالهای موردنظر شمارا تبلیغ کنند.
اگر شغل شما به گونه ایست که با همکارانی همچون بازاریابها در
ارتباط هستید،میتوانید به کمک این قسمت گزارشی از پورسانت هر
شخص را در هر بازه زمانی تهیه کنید.

اطالعرسانی

تجاری

آموزشگاهی

هتل و رستوران

پرتال سازمانی

طراحی
جستجوی پیشرفته کاال با فیلترهای نامحدود
 -1جستجو بر اساس نوع کاال
 -2جستجو بر اساس نام کاال
 -3جستجو بر اساس قیمت کاال
 -4جستجو بر اساس رنگ کاال
 -5جستجو بر اساس ابعاد کاال و سایر فیلترها
سیستم مدیریت تخفیف
امکان صدور کد تخفیف گروهی و تعیین کد تخفیف برای کاربر خاص

پرتال کاربران -کارتابل (نسخه تجاری)
 -1امکان ایجاد حساب کاربری مجزا برای تمام کاربران و مدیر
 -2امکان ارتباط مستقیم کاربران با مدیریت سایت
 -3ایجاد لیست عالقهمندیها
 -4مشاهده لیست تراکنشها
 -5امکان پرداخت وجه بهصورت آنالین
 -6امکان اطالع از حراجی ها
رزرواسیون هتل و رستوران
 -1امکان ایجاد ساختمان و اتاق
 -2امکان مشاهده لیست ساختمان و اتاقهای درجشده
 -3امکان مشاهده و حذف لیست رزروها از طریق گزارش رزرواسیون
پرتال کاربران -کارتابل (نسخه هتل و رستوران)
 -1امکان ایجاد حساب کاربری مجزا برای تمام کاربران و مدیر
 -2امکان ارسال مستقیم پیام به مدیریت
 -3مشاهده صندوق پیامهای دریافتی
 -4امکان رزرو و مشاهده اطالعات و تصاویر و قیمتهای رزرواسیون
 -5امکان سفارش دهی غذا
 -6مشاهده لیست تراکنشهای انجامشده
 -7پرداخت وجه بهصورت آنالین
بسته آموزش
ایجاد آزمون آنالین
مشاهده لیست آزمونها
بستههای آموزشی
مدیریت آموزشگاه
امکان ایجاد کالس
مدیریت کالسهای تعریفشده
امکان ثبت نمرات دانشجویان
امکان انتقال افراد ثبتشده در یک کالس به کالسهای دیگر
فعالیت بر روی کالسها:
ارسال پیامک ،ارسال به کارتابل ،ایجاد کالس جدید ،ایجاد فرم نمره و
فرم مصاحبه ،فرم پیشرفت ،فرم حضور غیاب ،لیست بدهکاران و
بستانکاران
فعالیت بر روی گروههای تعریفشده:
ارسال پیامک ،ارسال به کارتابل ،ایجاد کالس جدید ،لیست بدهکاران
و بستانکاران

اطالعرسانی

تجاری

آموزشگاهی

هتل و رستوران

پرتال سازمانی

