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 :.GSHOP.: کاتالوگ فنی 

ویژگی ها عمومی:

 کد نویسی شده با جدیدترین متد روز دنیا100%•

 قابل بروز رسانی و افزودن ویژگی های جدید توسط توسعه دهنده100%•

سرعت بسیار بسیار باالتر از نمونه های آماده )مانند : ورد پرس ، جومال ، پرستاشاپ- ،…(•

نمره کامل در تست نفوذ پذیری•

سازگار شده با موتور های جستجو گر•

زیر ساخت مهندسی شده زیر نظر متخصصین امنیت رمز کشور•

طراحی و شکل ظاهری:

 ( سازگار با تبلت ، تلفن های همراهResponsiveطراحی واکنش گرا ) •

(Cross Browsingسازگار با تمامی مرورگرها )•

Font Iconبکارگیری از مجموعه فونت آیکون- •
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اسالیدر حرفه ای با امکان مدیریت تصاویر ) درج متن ، لینک ، تصویر بر روی اسالیدر (•

در صفحه اصلیبرای درج محصوالت بلوک های سفارشی •

شعار سایت •

سیستم بالگ:

ارسال پست با عکس •

صفحه اختصاصی برای هر پست•

قابلیت دسته بندی پست•

قابلیت اشتراک گذاری مطالب•

ویرایشگر متن حرفه ای•

ثبت کامنت توسط کاربر•

مدیریت محصوالت و دسته بندی ها:

تعداد نامحدود محصول ، دسته بندی و زیر دسته بندی•

تعداد نامحدود تگ•

فعال و غیر فعال کردن محصول•

امکان درج توضیح مختصر و کامل برای هر کاال•
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جستجو محصوالت•

دسته بندی محصوالت بر اساس تگ•

گالری تصاویر مربوط به هر محصول•

لینک اختصاصی برای هر تگ•

لینک اختصاصی برای هر محصول•

قابلیت فعال / غیر فعال کردن محصوالت•

سیستم تخفیف تکی روی قیمت محصول•

سیستم کد تخفیف عمومی•

مدیریت موجودی•

مدیریت رنگ و سایز•

مدیریت تعداد موجودی بر اساس رنگ و سایز•

سیستم خرید و پرداخت:2

سبد خرید•

روند ساده خرید•

مشاهده < افزودن به سبد خرید < انتخاب شرایط دریافت < پرداخت < تحویل•

 ، زرین پال ، پارسیان-Payسه درگاه پیش فرض : •

امکانات مدیریتی کاربردی:

 ( مدیریت سازگار با تبلت ، تلفن همراهResponsiveطراحی واکنش گرا ) •
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حذف، ثبت، تغییر تمامی فیلد های اطالعاتی از جمله: محصوالت، کاربران، مدیران، دسته•

بندی ها

مدیریت منو اصلی فروشگاه )دسته بندی محصوالت ، لینک دلخواه(•

جستجوی محصوالت در بخش مدیریتی بر اساس پارامترهای مختلف•

امکان تغییر محتوای صفحات ثابت سایت درباره ما ، سواالت رایج•

امکان ثبت گوگل آنالیتیکز•

امکان کانفیگ پیامک از طریق پنل مدیریت )وبسرویس کاوه نگار (•

(raychatامکان ماژول گفتگو )•

•...

سفارشات:

تغییر خودکار وضعیت سفارش پس از پرداخت آنالین•

امکان تعیین وضعیت سفارشات )در حال بررسی، ارسال شد، خطا (•

جستجوی سفارشات در پنل مدیریتی ) بر اساس شماره سفارش (•

پیگیری- وضعیت سفارش توسط کاربر•

مشاهده اقالم سفارش داده شده ) سبد خرید ( بدون تغییر صفحه•

نمایش سفارش های مشاهده نشده در پنل مدیریت•

ترتیب نمایش جدیدترین سفارش ها در ابتدای لیست در پنل مدیریت•

ثبت شماره پیگیری- مرسوالت در پنل سفارشات•

نمایش تمامی سفارشات در پنل مشتری به همراه جزئیات•

شیوه پرداخت•

شیوه ارسال•
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مدیریت مشتریان:

ایجاد حساب کاربری با تأیید شماره موبایل مشتری•

اطالع رسانی به مشتری پس از ثبت سفارش بصورت اس ام اس•

 امکانات اختصاصی :

ثبت دامنه آی آر رایگان )یکساله(•

2 گیگ پهنای باند و 10یک سال میزبانی رایگان روی سرورهای قدرتمند جی شاپ  )ماهانه •

گیگ فضای سرور(

 )ابزار بررسی و بهبود وضعیت سایت در صفحهGoogle Search Consol راه اندازی سرویس•

نتایج گوگل(

 )ابزار بررسی و تحلیل گر ترافیک ورودی سایت(Google Analyticsراه اندازی سرویس •

راهنمایی  دریافت نماد اعتماد الكترونیكی-•

راهنمایی  دریافت و راه اندازی درگاه پرداخت آنالین بانکی•

ویدئوهای آموزشی رایگان برای استفاده از پنل مدیریت سایت•

وب اپلیکیشن- رایگان•
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