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صفحه اول سایت



امکانات

:محصوالت•
، ویرایش ، حذف)مدیریت کاال• (افزودن 
نتخاب تامین کننده محصول( تعیین مجموعه،زیرمجموعه دلخواه• .ا
توماتیک برچسب دست دوم خواهند داشت)فروش کاالی دست دوم • ا (این کاالها 
نلودی• دا فروش فایل 
.تعیین کپن و تخفیف برای محصول•
.تعیین گارانتی•
تعیین چند عکس و خصوصیت دلخواه برای محصول•
نقد و بررسی و توضیح کامل برای محصول• افزودن 
و • ، تخفیف  همزمان چندین محصول در هر زمان... امکان حذف 
صعودی،نزولی،دسته )جستجوی محصوالت بر اساس گزینه های مختلف •

(بندی،نام،کد،قیمت،پرفروش ترین ها
(افزودن،ویراش،حذف)مدیریت کپن ها: کپن•



امکانات

:پیشنهادات ویژه نمایش•
.جدیدترین محصوالت ، محبوب ترین کاال ها، کاالهای تصادفی در صفحه اصلی سایت•
:جستجوی آسان برای مشتریان•
ه، زیر قرار دادن فیلتر دلخواه در گروه کاال به تفکیک ونمایش محصوالت بر اساس مجموعه، زیر مجموع•

.زیرمجموعه در سایت توسط مشتریان
:مدیریت منو ها•
.ساخت منوی سایت سه سطحی همانند مجموعه ها•
(افزودن،ویرایش،حذف،محل نمایش،فعال بودن)مدیریت منو های سایت•
.ساخت آسان و خودکار بر اساس مجموعه های موجود در سایت•



امکانات

:نقش ها•
یات تعیین نقش های مختلف با سطح دسترسی محدود برای هر یک از بخش های سایت به همراه جز•

(افزودن،ویرایش،حذف)برای کاربران دلخواه 
:اخبار•
(افزودن،حذف،ویرایش)مدیریت خبر ها در پنل توسط مدیران مختلف •
:پیشنهادات ویژه•

.پیشنهادات ویژه برای محصوالت تعیین•
ویژه با کاالهای مختلف در سبد های گروه پیشنهادافزودن چندین•

(نمایش،افزودن،حذف،ویراش،فعال بودن.)مختلف
:  قابلیت مهم•
امکان تبدیل به سیستم سوپرمارکتی تنها بایک کلیک در بخش ادمین•
ورود کاال در کمتر از یک دقیقه***دارای اپلیکیشن قدرتمند موبایل جهت •



امکانات

:مدیریت مشتریان•
.نمایش لیست مشتریان و جستجو در لیست به کمک فیلد دلخواه•
.ارسال پیامک و ایمیل گروهی برای تمام مشتریان•
:پرداخت•
.تعیین روش های پرداخت و مدیریت روش های پرداخت•
:نظرات•
ا عدم نمایش و افزودن نظر توسط کاربران برای هر محصول و مدیریت آن ها در پنل و تعیین نمایش و ی•

.نمایش نظرات توسط مدیر
:خبرنامه•
ثبت ایمیل توسط مشتریان و مدیریت لیست در بخش مدیریت ،جهت ارسال ایمیل•
:گارانتی •
(افزودن ، حذف و ویرایش ) مدیریت کارانتی محصوالت•



امکانات

:قیمت ها•
مدیریت قیمت های محصوالت به صورت تکی و گروهی و دسته جمعی•
تغییر همزمان قیمت های دلخواه به صورت درصدی در یک گروه خاص و یا کل سایت•
:حمل و نقل ها•
.تعیین هزینه حمل و نقل محصول برای شهر های مختلف•
:پرسش و پاسخ •
.افزودن و نمایش پرسش و پاسخ برای هر محصول توسط مشتریان•
.مدیریت پرسش و پاسخ ها توسط مدیران و تایید و عدم تایید نمایش توسط مدیر•
:تخفیف ها•
.مدیریت تخفیف های محصوالت و ویرایش آن ها•
:تامین کنندگان•
(افزودن، ویرایش ، حذف) نمایش لیست تامین کنندکان •



امکانات

:سفارشات•
(حذف و بررسی و پاسخ)ثبت درخواست محصول توسط مشتری و مدیریت آن ها توسط مدیر •
از قبیل ارسال »نمایش جزییات فاکتور ، تعیین وضعیت سفارش)مدیریت سفارشات ثبت شده مشتریان •

گزینه های ، جستجو در فاکتور ها بر اساس« شدن ، در پروسه انبار بودن ، لغو سفارش توسط مدیر و مشتری
(.، نمایش پرداخت های ناموفق{نام مشتری،کد پیگیری،تاریخ}مختلف 

:روش های حمل و نقل•
افزودن روش های حمل و نقل مختلف با امکان فعال سازی یکی یا همه•
:پیوند ها•
(افزودن ، ویرایش ، حذف .)مدیریت لینک های دلخواه در سایت در قسمت فوتر•
:درخواست پنل فروش•
درخواست پنل فروش توسط مشتریان جهت فروش کاال در سایت شما•
:اسالید های سایت •
(افزودن، ویرایش ، حذف ، تعیین لینک و عنوان )نمایش اسالید در سایت و مدیریت آن •



امکانات

:سفارشات•
(حذف و بررسی و پاسخ)ثبت درخواست محصول توسط مشتری و مدیریت آن ها توسط مدیر •
از قبیل ارسال »نمایش جزییات فاکتور ، تعیین وضعیت سفارش)مدیریت سفارشات ثبت شده مشتریان •

گزینه های ، جستجو در فاکتور ها بر اساس« شدن ، در پروسه انبار بودن ، لغو سفارش توسط مدیر و مشتری
(.، نمایش پرداخت های ناموفق{نام مشتری،کد پیگیری،تاریخ}مختلف 

:روش های حمل و نقل•
افزودن روش های حمل و نقل مختلف با امکان فعال سازی یکی یا همه•
:پیوند ها•
(افزودن ، ویرایش ، حذف .)مدیریت لینک های دلخواه در سایت در قسمت فوتر•
:درخواست پنل فروش•
درخواست پنل فروش توسط مشتریان جهت فروش کاال در سایت شما•
:اسالید های سایت •
(افزودن، ویرایش ، حذف ، تعیین لینک و عنوان )نمایش اسالید در سایت و مدیریت آن •



عکس بخش های سایت
لیست محصوالت



عکس بخش های سایت
نمایش کاال



عکس بخش های سایت
(تسویه حساب آسان)سبد خرید یک صفحه ای کاربر پسند 



عکس بخش های سایت
بخش خبری یا اطالعیه ها



عکس بخش های سایت
انتخاب تعداد به سادگی-در حالت سوپر مارکت



عکس بخش های سایت

مقایسه کاال



عکس بخش های سایت

فیلتر جستجوی کاال پیشرفته

ی است   عال ساز  ف  و ف  عرت 
ل ت  اب  ر ق  وسط مدی  واه که ت 

ر های دلخ  لت  ی 
ر ف  و سای 



عکس بخش های سایت
جستجوی قدرتمند در بین محصوالت



عکس بخش های سایت
پیشخوان مدیریت



عکس بخش های سایت
محصوالت



عکس بخش های سایت
افزودن محصوالت



عکس بخش های سایت
مدیریت کاربران



عکس بخش های سایت
تعریف سطح دسترسی کاربر به آسانی-مدیریت کاربران



عکس بخش های سایت
مدیریت کاال یا کاالها

جابجایی در دسته بندی+گذاشتن تخفیف+افزودن به پیشنهاد ویژه+حذف
همه ویژگی ها از صفحه لیست محصوالتمدیریت تنها با دو کلیک و 



عکس بخش های سایت
مدیریت کاال یا کاالها



عکس بخش های سایت
مدیریت فوری کاال یا کاالها

اصالح موجودی 

با کلیک در این قسمت



عکس بخش های سایت
مشاهده و مدیریت سفارشات

با کلیک در این قسمت



عکس بخش های سایت
مشاهده و مدیریت سفارشات

با کلیک در این قسمت



عکس بخش های سایت
به سادگی..... امکان تعریف کوپن و مالیات و

با کلیک در این قسمت



فروشگاه ساز
سایر امکانات

ان در و امکانات متعدد دیگر مانند افزودن کد سیستم پشتیبانی مشتری
سایت و تعریف لینک شبکه های اجتماعی و افزودن کد نماد 

...ساماندهی و اینماد و 

در پایان قابل ذکر است که هر امکان دلخواه در قالب پروژه جدید قابل 
. افزودن به سایت می باشد 

شمابا تشکر از توجه 
09031314884: تماس با بخش فروش

www.8899.ir


