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امکانات بسته پایه فروشگاه اینترنتی
 )1گزارشات فروشگاه
-

تولید و ارائه گزارشات متنوع و کاربردی از فروشگاه

-

ارائه گزارشات بر اساس دوره های سالیانه  ،ماهیانه  ،هفتگی و یا بازه زمانی دلخواه

-

گزارش فروش های خالص و ناخالص با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش هزینه های حمل و نقل پرداخت شده با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش بن های تخفیف استفاده شده با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش محصول یا محصوالت انتخابی با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش از تعداد فروش از هر محصول یا محصوالت با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش بر اساس محصوالت پر سود با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش بر اساس محصوالت پر فروش با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش بر اساس دسته بندی های محصوالت با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش بر اساس مشتریان فروشگاه و مشتریان مهمان و مقایسه آنها با توجه به دوره زمانی انتخاب شده

-

گزارش فروش به تفکیک هر مشتری و تعدا سفارشات و مجموع خرید هایی که تا کنون انجام داده

-

گزارش های انبار فروشگاه

-

گزارش محصوالتی که در فروشگاه موجود نمی باشد

-

گزارش محصوالت بر اساس بیشترین موجودی در انبار

 )2امنیت وب سایت و فروشگاه آنالین ( سخت افزاری  ،نرم افزاری و امکانات وب سایت)
-

ماژول قدرتمند مبارزه با ارسال هرزنامه در وب سایت

-

امکان مدیریت تعیین سطوح دسترسی کاربران به سامانه مدیریت محتوای وب سایت

-

استفاده از فایروال ها و آنتی ویروس های آنالین  ،به روز و قدرتمند

-

استفاده از سرورهای اختصاصی مراکز داده های بزرگ و ایمن ایران و آلمان

-

تهیه و تولید ساالنه بیش از  100نسخه پشتیبان خودکار از محتوا و بانک اطالعاتی وب سایت به صورت روزانه  ،هفتگی  ،ماهیانه و سالیانه

 )3مدیریت فروشگاه آنالین
-

مدیریت دسته بندی محصوالت

-

مدیریت برند محصوالت

-

امکان معرفی هوشمند کاالها به مشتریان

-

اشتراک گذاری محصوالت در شبکه های مجازی

-

معرفی محصوالت به دوستان

-

امکان ثبت نظر یا پیشنهاد برای محصوالت

-

امکان ثبت شماره همراه مشتری برای اطالع از موجود شدن کاالیی که در فروشگاه تمام شده

-

امکان ثبت سفارش برای محصوالت

-

امکان فیلترینگ محصوالت
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-

امکان مشاهده کاالهای یک دسته یا گروه یا یک برند خاص

-

مشاهده ستونی و ردیفی کاالها

-

مشاهده و مرتب سازی سفارشی صفحه اطالعات کاالها بر اساس گزینه هایی همچون قیمت  ،رنگ  ،برند و ...

-

امکان فیلتر قیمت محصوالت

-

امکان نمایش موجود یا نا موجود بودن کاال در فروشگاه

-

نمایش تعداد جستجو

-

امکان افزودن کاال به لیست عالقه مندی ها

-

امکان ثبت اطالعات نقد و بررسی برای محصوالت

-

مدیریت سبد خرید توسط کاربر

-

امکان عضویت  ،ثبت نام و ورود به پنل اختصاصی برای مشتریان

-

دسترسی به پنل کاربری و امکانات آن به صورت مجزا برای بازدید کنندگان فروشگاه

-

دسترسی به حساب کاربری و ویرایش اطالعات ثبت شده کاربران برای مشتریان و مدیران وب سایت

-

مشاهده تاریخچه خرید ها توسط مشتریان با جزئیات کامل سفارشات

-

مشاهده بن های تخفیف استفاده شده

-

مشاهده لیست پرداخت های مشتریان

-

مشاهده محصوالت لیست عالقه مندی مشتریان

-

امکان مدیریت روشهای حمل و نقل سفارشات و اعمال استراتژی های مختلف حمل و نقل

-

امکان محاسبه خودکار و هوشمند هزینه حمل و نقل با توجه به موقعیت مکانی و آدرس مشتری

-

مدیریت تخفیف های فروشگاه

-

امکان ثبت و مدیریت تخفیف های زمان دار در فروشگاه

-

امکان ثبت و تعریف بن های تخفیف مختلف

-

امکان ثبت تخفیف های گروهی برای گروهی از محصوالت یا خدمات

-

مدیریت انبار داری کاالها

-

امکان پیگیری سفارشات فروشگاه توسط مشتریان و مدیران فروشگاه

-

امکان ارسال امتیاز و ستاره دادن به محصوالت

-

مدیریت روش های پرداخت وب سایت

-

امکان اعمال روش پرداخت کارت به کارت در وب سایت

-

امکان اعمال روش پرداخت پس از تحویل سفارش در وب سایت

-

امکان اعمال روش پرداخت آنالین در وب سایت

-

امکان اعمال روش پرداخت واریز به حساب در وب سایت

-

امکان پرداخت همزمان از چندین درگاه پرداخت سیستم بانکی کشور

-

امکان ثبت چند مرحله ای و آسان مراحل خرید از انتخاب کاال تا ثبت سفارش و نهایتا پرداخت

-

امکان فعال یا غیر فعال نمودن کاربران وب سایت توسط مدیر فروشگاه

-

امکان حذف یا ویرایش اطالعات کاربران وب سایت توسط مدیر فروشگاه

-

امکان تولید و مدیریت کالس های مختلف مالیاتی برای فروشگاه

-

امکان ایجاد و مدیریت واحد های مختلف پولی در فروشگاه

-

امکان ثبت  ،ویرایش و یا حذف شهرها و استان ها جهت محاسبه هزینه حمل و نقل در فروشگاه آنالین

-

امکان ثبت هزینه های حمل و نقل برای هر شهر و هر استان به صورت جداگانه
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 )4مدیریت محصوالت
-

امکان تعریف محصول با تمام جزئیات ( از قبیل نام  ،کد  ،قیمت  ،تصاویر  ،توضیحات و )...

-

گالری تصاویر برای محصوالت

-

امکان تعریف کاالی مجازی یا دانلودی

-

امکان تعریف کاالی با مشخصات متغییر

-

معرفی کاالهای هم خانواده یا مرتبط به هم

-

انتخاب کاال به عنوان کاالی پیشنهادی

-

انتخاب کاال به عنوان کاالی ویژه

-

انتخاب کاال به عنوان کاالی محبوب

-

انتخاب دسته بندی دلخواه برای محصول

-

انتخاب برند دلخواه برای محصول

-

امکان درج تخفیف برای کاالها

-

امکان درج ویدئو برای محصوالت

-

امکان ثبت مشخصات فنی و توضیحات تکمیلی برای محصوالت

-

امکان ثبت و نمایش اطالعات گارانتی محصوالت

-

امکان ثبت سایز بندی های مختلف برای محصوالت

-

امکان ثبت رنگ بندی های مختلف برای محصوالت

-

امکان تعریف واحد های مختلف وزن  ،حجم و اندازه برای محصوالت

 )5امکانات و قابلیت های هسته اصلی سایت
-

امکان تولید و مدیریت نامحدود صفحات در وب سایت

-

امکان تولید و مدیریت نامحدود انواع منو ها و زیر منو ها در وب سایت

-

امکان تولید و مدیریت نامحدود اسالید شو های مختلف برای وب سایت

-

امکان تولید و مدیریت نامحدود پیوندهای انتهایی وب سایت

-

امکان مدیریت کامل و حرفه ای فایل های وب سایت از قبیل  :تصاویر  ،ویدئو ها  ،فایل ها و ...

-

امکان تولید و مدیریت حرفه ای صفحات اصلی سایت از قبیل  :صفحه اصلی  ،صفحه درباره ما  ،صفحه تماس با ما و ...

-

طراحی واکنش گرای وب سایت با ضمانت مشاهده به صورت کامال اختصاصی و با کارایی کامل در انواع مختلف دستگاه ها از قبیل :
کامپیوتر شخصی  ،لپ تاپ  ،موبایل  ،تبلت و ...

-

ماژول پر کاربرد مدیریت شبکه های مجازی و اجتماعی

-

امکان تولید و مدیریت نامحدود تگ ها در وب سایت

-

امکان ویرایش ظاهر وب سایت در کمترین زمان ممکن توسط توسعه دهنده گان وب
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 )6سایر امکانات راه اندازی و بهره برداری فروشگاه آنالین
 افزونه قدرتمند بهینه سازی صفحات وب فروشگاه اینترنتی :
-

ایجاد سریع و خودکار نقشه های سایت

-

تحلیل و بررسی دقیق محتوا و کلید واژه ها

-

مدیریت آسان تغییرات لینک ها

-

بهبود عالی سئوی محتوای با انتخاب چند گانه کلمات کلیدی

-

آنالیز زنده و سریع محتوای مطالب شما و ارائه راهکارها و هشدارهای الزم جهت بهینه سازی محتوا پیش از انتشار آن

-

ماژول قدرتمند بهینه سازی محتوای وب سایت برای موتورهای جستجوگر ()SEO

-

بهینه سازی محتوای وب سایت تا جزئی ترین سطوح اطالعات از قبیل  :عنوان مطالب یا محصوالت  ،توضیحات  ،تگ ها  ،تصاویر  ،ویدئو
ها  ،اسالید شو ها  ،قالب  ،فرم ها  ،کلمات کلیدی محتوا و ...

-

پیاده سازی نقشه سایت مطابق با استانداردهای گوگل

 افزونه تولید کد گوگل کپچا در وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

امکان استفاده از ماژول قدرتمند و ایمن تشخیص انسان از ربات گوگل کپچا در سراسر وب سایت از قبیل  :صفحات ثبت سفارش  ،ثبت
نام در سایت  ،ارسال نظر و پیشنهاد و ....

 افزونه مدیریت و ارسال خودکار مطالب از فروشگاه اینترنتی به کانال تلگرام :
-

امکان ارسال و مدیریت اطالعات کاالها در شبکه های مجازی از قبیل اینستاگرام  ،فیسبوک  ،تلگرام و  ...به صورت خودکار

 افزونه زوم تصاویر کاالهای فروشگاه اینترنتی :
-

امکان زوم خودکار با حرکت ماوس بر روی تصویر یا تصاویر کاال

 افزونه آمار عملکرد حرفه ای بازدیدکننده گان وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

امکان مشاهده و چاپ انواع و اقسام آمار بازدید و رفتار کاربران و بازدید کننده گان وب سایت به اشکال مختلف و با نمودارهای متفاوت

-

ماژول قدرتمند مشاهده و بررسی نتایج تحلیل آمار بازدید از وب سایت شما در پیشخوان مدیریت فروشگاه

 افزونه خبرنامه حرفه ای وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

ماژول قدرتمند و حرفه ای خبرنامه فروشگاه جهت پیاده سازی استراتژی های  Mail Marketingکسب و کار شما

-

مدیریت هوشمند اعضاء ثبت نام کرده در خبرنامه شما

-

امکان ایجاد فیلد های مختلف برای دریافت اطالعات کاربران خبرنامه وب سایت

 افزونه تولید و مدیریت فاکتورهای فروشگاه اینترنتی :
-

تولید پیش فاکتور و فاکتور نهایی قابل چاپ برای مشتریان

-

امکان تولید و چاپ فاکتور و برچسب بسته بندی جهت ارسال محصول برای مدیران فروشگاه
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 افزونه ویرایشگر حرفه ای متون :
-

استفاده از ویرایشگر قدرتمند متون در تولید محتوای متنی وب سایت

 افزونه افزایش سرعت و بهبود عملکرد وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

ماژول قدرتمند افزایش سرعت و کارایی وب سایت با بی شمار امکانات

-

فشرده سازی وب سایت جهت تسریع در باز شدن صفحات و یا به عبارتی بارگذاری سریع

-

فشرده سازی وب سایت در کلیه سطوح اعم از  :قالب  ،محتوا ،تصاویر و رسانه ها ،فایل های برنامه نویسی و کد نویسی شده و ...

 افزونه مدیریت و مشاهده آمار حرفه ای و پر کاربرد تحلیل گر گوگل در وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

ماژول قدرتمند مشاهده و بررسی نتایج تحلیل گوگل از وب سایت شما در پیشخوان مدیریت فروشگاه

-

معرفی و ثبت وب سایت به موتورهای جستجو گر قدرتمند

-

معرفی و ثبت وب سایت در نرم افزار تحلیل گر وب سایت هوشمند و جهانی Google Analytics

-

معرفی و ثبت وب سایت در نرم افزار هوشمند تحلیل جستجوهای داخلی و خارجی گوگل ()Google Search Console

-

استفاده از امکانات حرفه ای نرم افزار هوشمند تحلیل مدیریتی سایت گوگل ()Google Webmaster Tools

 افزونه امنیتی حرفه ای و فایروال وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

ماژول قدرتمند برقراری امنیت  ،با بی شمار امکانات امنیتی الزم و حیاتی برای وب سایت

-

مسدود کننده آی پی آدرس های مشکوک و حمله شده توسط آنها به وب سایت

-

امنیت حساب کاربری کاربر

-

امنیت ورود کاربر

-

تعیین میزان قدرت رمزعبور با استفاده از این ابزار

-

امنیت ثبت نام کاربر

-

امنیت بانک اطالعاتی

-

امنیت فایل سیستم

-

پشتیبان گیری و بازیابی پرونده  wp-config.phpو htaccess

-

عملکرد لیست سیاه

-

ممنوعیت کاربران به وسیله تعریف کاربران ناشناس

-

عملکرد فایروال

-

مرکز کنترل دسترسی.

-

فعال شدن سریع انتخاب تنظیمات فایروال اعم از پایه ،متوسط و پیشرفته.

-

فعال کردن قابلیت “ ”G Blacklist5قوانین فایروال از Perishable Press

-

ممنوع کردن فرستادن دیدگاه از راه پراکسی

-

قفل کردن دسترسی به پروندهی Debug Log

-

از کار انداختن ردیابی و رهگیری
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-

جلوگیری از رشته بد و یا مخرب

-

جلوگیری از حمالت ورود Brute Force

-

جستجوی WhoIS

-

اسکنر امنیتی

-

امنیت در برابر دیدگاه اسپم

-

جلوگیری از قابلیت کپی محتوای سایت

-

بروزرسانی های مرتب و افزوده شدن امکانات امنیتی جدید.

 افزونه مدیریت و ارسال خودکار مطالب از فروشگاه اینترنتی به صفحات اینستاگرام :
-

امکان ارسال و مدیریت اطالعات کاالها در شبکه های مجازی از قبیل اینستاگرام  ،فیسبوک  ،تلگرام و  ...به صورت خودکار

 افزونه ویرایش دسته ای کاالهای فروشگاه اینترنتی :
-

به راحتی قیمت محصوالت را در یک صفحه بدون نیاز به حرکت های خاص با امکانات خاص در اختیار شما قرار می دهد  ،هنگامی که
شما هزاران محصول دارید.

 افزونه تولید  QRکد کاالهای فروشگاه اینترنتی :
-

این افزونه به راحتی می تواند  QR Codeمورد نظر شما را ایجاد کرده و در سایت فروشگاه اینترنتی شما قرار دهد.

 افزونه حرفه ای مدیریت و ارسال پیامک از فروشگاه اینترنتی :
-

این افزونه کاربردی شما را قادر می سازد تا براحتی اقدام به اطالع رسانی از طریق پیامک به کاربرانتان کنید.

-

مدیر فروشگاه در هنگام دریافت سفارش جدید یک پیامک دریافت می کند و همچنین مشتریان در هنگام ارسال سفارش  ،تغییر وضعیت
سفارش و یا تکمیل وضعیت سفارش پیامک دریافت می کنند.

 افزونه ویرایشگر آنالین وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

از طریق آن می توانید بدون نیاز به کد نویسی و دانش برنامه نویسی  ،تنها با کشیدن و رها کردن اشیا و بخش ها  ،می توانید قالب
خود را طراحی و مدیریت کنید.

 افزونه وارد کردن لیست اطالعات مختلف کاالها از اکسل به فروشگاه اینترنتی :
-

با کمک این افزونه به راحتی می توانیم محصوالت موجود در فایل های اکسل و  CSVرا در فروشگاه اینترنتی خود درون ریزی کنید.

 افزونه نصب و راه اندازی و خطایابی گواهینامه  SSLوب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

گواهینامه  SSLپروتکلی است جهت بازدید  ،خرید و پرداختی امن در فروشگاه اینترنتی شما.

-

بعد از تهیه و نصب گواهینامه  SSLاین افزونه کمک می کند که تداخلی در روند و صحت انجام کارها در وب سایت شما رخ ندهد.
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 افزونه ساخت و مدیریت ربات تلگرام فروشگاهی خودکار و هوشمند فروشگاه اینترنتی :
-

به جای یکی یکی چت کردن با مشتریان در تلگرام  ،کار سفارش گرفتن و فروش را به ربات فروشگاه تلگرام خود بسپارید.

-

ربات فروشگاه تلگرامی دارای دسته بندی محصوالت است اما کانال تلگرامی چنین امکانی ندارد،و این امر جستجوی محصول مورد نظر
را برای مشتری آسان می کند.

-

ربات فروشگاه تلگرامی دارای امکان پرداخت آنالین ،سبد خرید ،سفارش گیری و پیگیری سفارش می باشد ولی کانال ها از این امکان
محروم هستند.

-

امکان نمایش پر فروشترین محصول در فروشگاه تلگرامی

-

امکان ویژه کردن محصوالت دلخواه در فروشگاه تلگرامی

-

امکان نمایش جدیدترین محصوالت در فروشگاه تلگرامی

-

امکان ارسال پیام شامل عکس و متن از سوی مدیر به تمام مشتریان به صورت پیام ها با کاربرد تبلیغاتی ،اطالع رسانی ،خبرنامه و غیره.

-

صدور فاکتور خرید برای مشتری

-

مدیریت سفارشات جدید به صورت آنالین از طریق سایت فروشگاه

-

امکان تایید یا عدم تایید سفارشات و در صورت نیاز ذکر توضیح در این باره از طریق سایت فروشگاه

-

نگهداری لیست مشتریان همراه با تمامی مشخصات (آدرس،تلفن،شماره کارت،سوابق خریدو غیره)...

 تولید  ،استقرار و مدیریت آنالین اپلیکیشن فروشگاهی وب سایت فروشگاه اینترنتی :
-

تولید اپلیکیشن اختصاصی فروشگاه انترنتی شما

-

امکان خرید آنالین

-

افزودن اسالیدر دلخواه

-

باکس پیشنهاد ویژه با تایمر

-

درج بنرهای مختلف

-

امکان ثبت نام و ورود

-

لیست دسته بندی ها با تصویر

-

درج نظر و مشاهده

-

برپسب محصوالت ویژه

-

نمایش قیمت اصلی و تخفیفی

-

درج آدرس در هنگام خرید

-

نمایش تاریخچه خرید با وضعیت ...

 پنل پیامکی و اختصاص شماره پیامک انحصاری در فروشگاه اینترنتی
-

سامانه جامع پیام رسانی سفارشات از طریق پیامک از ابتدای ثبت سفارش تا لحظه دریافت کاال توسط مشتری  ،هم برای کاربران هم
برای مدیران فروشگاه

-

اعالم کسری کاال توسط پیامک به مدیران فروشگاه

-

اعالم در آستانه تمام شدن کاال به مدیران فروشگاه توسط پیامک

-

اعالم ثبت سفارش جدید توسط پیامک به مدیران فروشگاه

-

اعالم لغو سفارش توسط پیامک به مدیران فروشگاه

-

امکان ارسال محتوای با جزئیات فاکتورها توسط پیامک برای مشتریان و مدیران فروشگاه
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 افزونه حرفه ای فرم ساز آنالین وب سایت فروشگاه اینترنتی
 افزونه مدیریت ویژه و حرفه ای مشتریان فروشگاه اینترنتی
 افزونه گفتگوی آنالین وب سایت فروشگاه اینترنتی
 افزونه مقایسه کاالهای فروشگاه اینترنتی
 افزونه مدیریت چند فروشندگی وب سایت فروشگاه اینترنتی
 افزونه بازاریابی آنالین وب سایت فروشگاه اینترنتی
 افزونه ارسال و دریافت تیکت و بخش مدیریت پشتیبانی وب سایت فروشگاه اینترنتی
 ماژول اختصاصی فشرده سازی تصاویر وب سایت
 افزونه وبالگ و پایگاه دانش وب سایت فروشگاه اینترنتی

 )7سایر خدمات قابل ارائه در گروه نرم افزاری سیسیکام
-

ارائه خدمات ثبت سرویس های میزبانی وب قدرتمند و ثبت دامنه

-

ارائه خدمات تهیه و نصب گواهینامه های معتبر SSL

-

ارائه خدمات ثبت و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجاز

-

ارائه خدمات ثبت سایت در ستاد ساماندهی درگاه های اینترنتی ایران

-

ارائه خدمات ثبت و دریافت و راه اندازی درگاه های پرداخت آنالین

-

امکان تولید نرم افزار آندروید فروشگاه آنالین با کلیه امکانات فروشگاه و بدون نیاز به مراجعه به وب سایت جهت مشاهده کاالها و
خدمات  ،مقاالت و اخبار  ،اطالعات تماس فروشگاه  ،لیست محصوالت و دسته بندی ها و برند های فروشگاه  ،امکان تعریف پروموشن ها
،آفرها  ،فروش های ویژه و فروش های زمان دار در نرم افزار  ،طراحی اختصاصی و سفارشی نرم افزار توسط خود شما به صورت
آنالین  ،ثبت سفارش و مشاهده سبد خرید  ،پرداخت آنالین و بسیاری امکانات دیگر

-

امکان تولید و راه اندازی ربات هوشمند تلگرام برای مشاهده کاالها  ،ثبت سفارش  ،پرداخت آنالین  ،دریافت سفارشات و امکانات دیگر

 )8امکاناتی که با خرید خدمات طراحی وب سایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد :
-

ثبت یک دامنه  .irبه مدت  5سال

-

 2گیگابایت فضای میزبانی

-

یکسال خدمات پشتیبانی رایگان

-

آموزش مدیریت سایت

-

بهینه سازی سورس ها و اسکریپت ها

-

 %20تخفیف در مدت زمان پشتیبانی محصول برای سفارشات طراحی های گرافیکی ( ست اداری  ،اینفو گرافیک و )...

-

 %10تخفیف جهت خرید اپلیکیشن آندروید فروشگاه آنالین

-

 %10تخفیف جهت راه اندازی و مدیریت شبکه های اجتماعی (اینستاگرام  ،تلگرام  ،فیسبوک و )...

-

 %10تخفیف جهت درخواست خدمات دیجیتالی کردن اطالعات ( )Data Enteringو یا به عبارتی ورود اطالعات و مدیریت وب سایت ،
شبکه های مجازی و اپلیکیشن

-

 %5تخفیف جهت خرید پنل حرفه ای ارسال و دریافت پیامک

