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  :تدبیر وب فروشگاه ساز قدرتمند عرفی برخی از ویژگی هاي سیستم توضیح و م

  :قالب ها و الگوها -  

بوده که کاربر را قادر می سازد تا  برنامه نویسی شده ماژول هايو  برنامه هاداراي  تدبیر وبسیستم فروشگاه ساز 
داده و از فروشگاه خود را بر روي این سیستم فروشگاه ساز انتقال  و بتوانندبه راحتی بتواند از آن ها استفاده کند 

  .امکانات فراوان آن استفاده نمایند

  :زبانه بودن  دو -

زبانه بودن آن می باشد که امروزه براي  دو، امکان  تدبیر وبیکی دیگر از ویژگی هاي مهم سیستم فروشگاه ساز 
  .اکثر کاربران مهم می باشد که فروشگاه داراي دو زبان فارسی و انگلیسی باشد

  :درگاه هاي پرداخت  -

که بسیار مهم بوده و باعث شده افراد زیادي از آن  تدبیر وبیکی دیگر از ویژگی هاي سیستم فروشگاه ساز 
حرفه اي براي آن استفاده نمایند ساپورت آن به وسیله ي درگاه هاي پرداخت متفاوت و فراوانی می باشد که به طور 

و به فروشنده اجازه می دهد تا به راحتی فروشگاه خود را به درگاه هاي پرداخت محلی نیز  برنامه نویسی شده است
به طور کلی کلیه درگاه هاي پرداخت جهانی معتبر در این سیستم گنجانده شده است و در این . تصل نمایدم

نیز تعریف شده ... فروشگاه ساز، درگاه هاي پرداخت ایرانی همچون پاسارگاد، پارسیان، ملی، ملت، اقتصاد نوین و 
  .است

  :افزونه ها و ماژول ها  -

ي مختلف و فراوانی دارا بودن ماژول ها تدبیر وبي و مفید سیستم فروشگاه ساز یکی دیگر از ویژگی هاي کاربرد
و به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی به گسترش  حرفه اي براي آن برنامه نویسی شده استمی باشد که به طور 

خود را نیز به فروشگاه اضافه قابلیت هاي مورد نیاز خود پرداخته و حتی با استفاده از افزونه ها، ماژول هاي دلخواه 
در ادامه لیستی از ماژول هاي مفید و پرکاربرد را که به صورت پیش فرض در این سیستم گنجانده شده و . نمایند

  .کار با فروشگاه را آسان می نماید را مشاهده می نمایید

 -دسته بندي -ژهفروش وی -جدیدترین محصوالت - بهترین فروشندگان –پرفروشترین محصوالت  -سبد خرید
  ...گوگل تاك و –گوگل آنالیز  –اطالعات  -تولیدکنندگان -بهترین فروشندگان
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  :گزارشات فروش  -

ارائه ي گزارشات مختلف از وضعیت فروشگاه و  تدبیر وبیکی دیگر از ویژگی هاي مهم سیستم فروشگاه ساز 
گزارش زیر می باشد که  3کاالها و سایر موارد مربوط به فروشگاه به صورت کامال صحیح و درست و به خصوص 

عالوه بر این می توان با استفاده از افزونه . باعث می شود تا فروشنده همواره از وضعیت فروشگاه مطلع و باخبر باشد
رشات مختلف دیگري را نیز به فروشگاه اضافه نمود و نظارت بهتري بر روي کار و تجارت خویش ایجاد ها نوع گزا

  .نمود

  توانایی محاسبه ي کل مبلغ فروش به صورت روزانه ، هفتگی یا ماهانه :گزارش فروش 

امکان مشاهده ي اینکه کدام یک از محصوالت فروشگاه به میزان بیشتري مورد بازدید  :محصوالت مشاهده شده 
    .قرار گرفته اند

امکان مشاهده ي اینکه کدام یک از محصوالت فروشگاه به مقدار بیشتري به فروش رفته  :کاالهاي خریداري شده 
    .است

  :سئوي بهینه شده  -

 تدبیر وبیکی دیگر از ویژگی هاي بسیار مهم و حیاتی که باعث جذب کاربران زیادي در سیستم فروشگاه ساز 
شده است داشتن سئوي فوق العاده قدرتمند می باشد که می تواند فروشگاه را در داشتن یک رنک باال در موتورهاي 

ي نموده و نه تنها فروشگاه را با ایندکس جستجو و در مورد کلمات کلیدي مربوط به محصوالت و فروشگاه یار
نمودن صفحات و محصوالت در موتورهاي جستجو معروف تر و محبوب تر ساخته بلکه با انجام این عملیات 
فروشگاه را نیز همواره در صفحات نخست موتورهاي جستجو قرار می دهد که سرانجام این امور نیز باعث پیشرفت 

  .در فروش بیشتر محصوالت خواهد شد در افزایش بازدید ها و تسریع

  :پرداخت در قالب مهمان  -

قابلیت پرداخت به صورت مهمان می باشد که مشتري  تدبیر وبیکی دیگر از قابلیت هاي مهم سیستم فروشگاه ساز 
تنها را از اجبار براي ثبت نام و ساختن یک اکانت در سایت راحت ساخته و به مشتري اجازه می دهد تا به سادگی و 
  .با وارد نمودن مقدار جزئی از اطالعات مورد نیاز به خرید و سفارش محصوالت مورد نیاز خود از فروشگاه بپردازد

  ) :B2B(امکان تجارت  -
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به معناي انجام مبادله و معامالت تجاري بین دو بنگاه تجاري می ) Business 2 Business(تجارت بی تو بی 
بصورت عمده فروشی صورت می پذیرد باید بر سر قیمت و سایر شرایط مانند زمان این تجارت چون معموال . باشد

چانه زنی نمود و پس از ... تحویل و 
انجام توافقات معامله انجام می گیرد و 
با فروش در یک فروشگاه الکترونیک 

)B2C ( که اجناس باید بر چسب قیمت
داشته باشد و به معرف کننده نهایی 

هم . فاوت باشدفروخته می شود، مت
تدبیر اکنون نیز سیستم فروشگاه ساز 

به سبب ویژگی هاي بسیاري که دارا می باشد می تواند در اداره و مدیریت فروشگاه به عنوان یه برنامه ي  وب
)B2B (مورد استفاده قرار گیرد.  

امکان تعریف گروه هاي مشتریان به حالت هاي مختلف پیش فرض، خرده فروش، عمده  :گروه هاي مشتریان
   .فروش و تنظیم قیمت هاي مختلف براي هر گروه در فروشگاه

امکان تنظیم فروشگاه به منظور نمایش قیمت ها تنها براي  :نمایش قیمت ها براي افراد وارد شده به سیستم
  .مشتریان وارد شده به سیستم

با این قابلیت مدیر فروشگاه می  :ف کپن تخفیفتعری
تواند هرگونه تخفیفی را در سیستم براي همه ي کاالها و 
یا کاالهاي خاص با درنظرگرفتن سقف خرید، تعریف 

  .نماید

  :تعیین ضریب مالیاتی براي فروش محصوالت  -

با استفاده از این قابلیت اجازه ي راه اندازي مناطق مالیاتی چندگانه را به طوري که مالیات  تدبیر وبفروشگاه ساز 
  .می رود را فراهم می نماید یا شهر صحیح بسته به اینکه کاال به کدام کشور

  :روش هاي حمل کاال -
عالوه بر دیگر ویژگی هاي مفید، داراي  تدبیر وبسیستم فروشگاه ساز 

امکان استفاده از روش هاي مختلف براي حمل و نقل کاال را  قابلیتی است که
نیز ایجاد می نماید که در زیر برخی از آن ها که به طور پیش فرض در این 
سیستم گنجانده شده را مشاهده خواهید نمود و عالوه بر این به راحتی می 

  .توانید روش هاي دلخواه دیگري را نیز به سیستم اضافه نمایید
  -تعرفه یکسان - حمل بر اساس وزن کاال -  کاال به صورت رایگانارسال 

  ...ارسال پستی و
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  : تدبیر وبمروري بر قابلیت هاي کلیدي سیستم فروشگاه ساز 
  ...امکان چاپ فاکتورها و گزارشات فروش و  -

  امکان رتبه بندي محصوالت و تعداد بازدید محصوالت -

  امکان دسته بندي محصوالت به صورت نامحدود  -

  ارائه ي نامحدود محصوالتامکان  -

  ماژول هاي برنامه نویسی شدهد دلخواه با استفاده از امکان اضافه نمودن بسیاري از موار -

  توانایی تغییر اندازه ي خودکار تصاویر -

  توانایی نمایش محصوالت مرتبط با محصول مورد بازدید -

  بودن زبانه امکان دو -

  داراي سیستم بازاریابی -

  داراي سیستم مدیریت تبلیغات -

  داراي سیستم کوپن تخفیف  -
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  ابزار پشتیبان گیري و بازگردانی امکان -
  داراي رابط کاربري کامال زیبا، جذاب، اداري و کاربردي -
   داراي سئوي قدرتمند،  -
  ماژول هاي فراوانداراي  -
  به انواع ایمیل قابلیت اتصال -
  قابلیت ارسال ایمیل اتوماتیک به مشتریان و مدیر -
  قابلیت سئو کلمات کلیدي -
  استاندارد کدهاي گوگل و گوگل آنالیزتیک و گوگل ترند -
  قابلیت اتصال به انواع درگاه هاي بانکی داخلی -
  قابلیت اتصال به درگاه هاي بانکی بین المللی همچون پی پال -
  صال به کدهاي مختلفقابلیت ات -
  و ده ها قابلیت دیگر قابلیت اتصال به سیستم پیام کوتاه -
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  بخش مدیریت  بخش کاربري

  تعداد نامحدود شاخه ها و زیرشاخه ها  نمایش محصوالت ویژه در صفحه اصلی
  تعداد نامحدود محصوالت  بزرگ نمایی تصویر محصول

  تعداد نامحدود تصاویر براي هر محصول،   اصلینمایش پرفروش ترین محصوالت در صفحه 
  ویرایشگر متن با امکانات کامل  نمایش محصوالت جدید در صفحه اصلی

  تعداد نامحدود خصوصیات محصوالت  امکان برچسب زدن محصوالت و ابر برچسب ها
  ایجاد لیست هاي انتخاب ویژگی محصوالت و   تعیین لوازم جانبی براي هر محصول

  ترکیب نامحدود ویژگی هاي محصوالت  محصوالت RSSفید 
قراردادن مشتریان در گروه هاي مختلف و اعمال مقادیر مختلف   امکان سفارش محصوالتی که در انبار موجود نمی باشند

  تخفیف به هر گروه
  تعداد نامحدود ارز  فروش خدمات و محصوالت مجازي

  نامحدود مالیاتتنظیمات   ذخیره سبد خرید جهت مراجعات بعدي
  تغییر اندازه خودکار و بهنیه سازي تصویر  امکان عضویت و مشترك شدن مشتریان

  تغییر قیمت و وزن محصول بسته به ویژگی هاي انتخاب شده  دریافت خبرنامه به صورت انتخابی
  ....ها قابلیت دیگر ده و   ...و امکانات متنوع دیگر 
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