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قابليتهاى طراحى وب سايت 

- مدیریت  منو ها  و زیر منوهاى سایت
- مدیریت صفحات سایت به صورت نامحدود

- مدیریت و ویرایشگر حرفه اى محتواى صفحات
- مدیریت فرم تماس با ما با قابلیت درج كروكی

- مدیریت محصوالت و خدمات با قابلیت دسته بندى
- ماژول اخبار، مقاالت و وبالگ با قابلیت دسته بندى
- مدیریت آپلود  فایل، فیلم، صوت، اسنادو تصاویر

- گالرى تصاویر با قابلیت مدیریت آلبوم تصاویر   
- مدیرت نظرات كاربران در همه صفحات سایت
- مدیریت برچسب ها  و كلمات كلیدى صفحات

- مدیریت تبلیغات و لینكستان  در سایت
- مدیریت اسالید شو حرفه اى در صفحات

- مدیریت لینک شبكه هاى اجتماعی
- طراحی سایت سازگار با موتورهاى جستجو

- طراحی گرافیک مناسب كامپیوتر، موبایل و تبلت
- ثبت دومین یكساله 

- 500 مگا بایت فضاى هاست
- تعداد ایمیل نامحدود 

- عنوان صفحات 
- متاتگ ها

- كلمات كلیدى
عكس  گذارى  نام   -

- چگالی كلمات كلیدى
- نقشه XML سایت جهت گوگل

- تنظیم صفحه 404
Gzip فشرده سازى -

بهینه سازى صفحات جهت موتورهاى 

1,200,000 تومان
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قابليتهاى طراحى وب سايت 

- مدیریت محصوالت با قابلیت دسته بندى فروشگاه
- مدیریت محصوالت دانلودى و دیجیتالی

- مدیریت ویرایشگرحرفه اى محتواى محصوالت
- مدیریت صفحات فروشگاه به صورت نامحدود
- مدیریت پرداخت آنـالین و سیستم هاى بـانكی

- قبول تمامی كارتهاى اعتبارى عضو شتاب
- مدیریت تبلیغات در محل هاى مختلف فروشگاه

- ثبت یک محصول در دسته بندى هاى مختلف
- مدیریت گالرى تصاویر محصوالت فـروشگاه
- بزرگنمایی تصویر محصوالت توسط مشتریان
- مدیریت نظرات و امتیاز دهی به محصوالت
- مدیریت سبـد خـرید و سـفارشات مشترى
- مدیریت ارسال ایمیل و پیامک به مشترى
- ایـجاد خبرنامه و ارســـال آن به مشـتریان

- نمایش محصوالت جدید، پربازدیدو پرفروش
- مدیریت محصوالت مرتبط با هر محصول

- تعریف ویژگی هاى نامحدود محصوالت
- طراحی فروشگاهی سازگار با موتورهاى جستجو

- طراحی گرافیک مناسب كامپیوتر، موبایل و تبلت
- ثبت دومین یكساله 

- یک گیگا بایت فضاى هاست
- تعداد ایمیل نامحدود 

2,500,000 تومان
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مشخصات فني هاست 

- محل سرور : ایران
- پهناى باند : 100 گیگابایت (ماهیانه)

- نوع هارد : SSD سرعت باال
- سیستم عامل : لینوكس

- هزینه بازگرداني بک آپ : رایگان
- SSL رایگان

- تعداد ساب دامین : نامحدود
- تعداد اكانت ایمیل : نامحدود

SMTP تعداد ایمیل ارسالي : 30 عدد در ساعت از طریق -

 ماژولهاي نصب شده: 

 suphp-gd2-imap-mbstring-sockets-xml - xmlrpc-freetype-zlib-bcmath-zip -calendar-ctype

-ftp-domxml-iconv-mhash-sqlite-wddx-curl-soap


