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برﺧی از نمونه ﻛارهاﻯ انجاﻡ شده
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www.opticafzar.ir

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ

www.nooshinnaficy.com
ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ  :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺥ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺳﻨﮕﺘﺮﺍﺷﻬﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﭘﻼﻙ  5ﺗﻠﻔﻦ 03195018095 :
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﻼﻙ ، 30ﻭﺍﺣﺪ 4
ﺗﻠﻔﻦ 021-66753806 :

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 محﺼوﻻﺕ و ﺧدماﺕ با ﻗابلیت دسته بندﻯ ماژول اﺧبار ،مﻘاﻻﺕ و وبﻼگ 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 اسﻼید 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  500مﮕا بایت ﻓﻀاﻯ هاست -تﻌداد ایمیﻞ نامحدود

بﻬینه سازﻯ صفحاﺕ ﺟﻬت موتورهاﻯ
 ﻋنواﻥ صفحاﺕ متاتﮓ ها ﻛلماﺕ ﻛلیدﻯ -ناﻡ ﮔﺬارﻯ ﻋﻜﺲ

 ﭼﮕاﻟی ﻛلماﺕ ﻛلیدﻯ نﻘﺸه  XMLسایت ﺟﻬت ﮔوﮔﻞ تنﻈیﻢ صفحه 404 -ﻓﺸرده سازﻯ Gzip

 1,200,000توماﻥ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ  :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺥ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺳﻨﮕﺘﺮﺍﺷﻬﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﭘﻼﻙ  5ﺗﻠﻔﻦ 03195018095 :
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﻼﻙ ، 30ﻭﺍﺣﺪ 4
ﺗﻠﻔﻦ 021-66753806 :

ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ
 مدیریت محﺼوﻻﺕ با ﻗابلیت دسته بندﻯ ﻓروشﮕاه مدیریت محﺼوﻻﺕ دانلودﻯ و دیجیتاﻟی مدیریت ویرایﺸﮕرحرﻓه اﻯ محتواﻯ محﺼوﻻﺕ مدیریت صفحاﺕ ﻓروشﮕاه به صورﺕ نامحدود مدیریت ﭘرداﺧت ﺁنـﻼیﻦ و سیﺴتﻢهاﻯ بـانﻜی ﻗبول تمامی ﻛارتﻬاﻯ اﻋتبارﻯ ﻋﻀو شتاب مدیریت تبلیﻐاﺕ در محﻞهاﻯ مﺨتلﻒ ﻓروشﮕاه ثبت یک محﺼول در دستهبندﻯهاﻯ مﺨتلﻒ مدیریت ﮔاﻟرﻯ تﺼاویر محﺼوﻻﺕ ﻓـروشﮕاه بﺰرﮔنمایی تﺼویر محﺼوﻻﺕ توسﻂ مﺸتریاﻥ مدیریت نﻈراﺕ و امتیاز دهی به محﺼوﻻﺕ مدیریت سبـد ﺧـرید و سـفارشاﺕ مﺸترﻯ مدیریت ارسال ایمیﻞ و ﭘیامک به مﺸترﻯ ایـجاد ﺧبرنامه و ارســـال ﺁﻥ به مﺸـتریاﻥ نمایﺶ محﺼوﻻﺕ ﺟدید ،ﭘربازدیدو ﭘرﻓروﺵ مدیریت محﺼوﻻﺕ مرتبﻂ با هر محﺼول تﻌریﻒ ویﮋﮔیهاﻯ نامحدود محﺼوﻻﺕ طراحی ﻓروشﮕاهی سازﮔار با موتورهاﻯ ﺟﺴتجو طراحی ﮔراﻓیک مناسﺐ ﻛامﭙیوتر ،موبایﻞ و تبلت ثبت دومیﻦ یﻜﺴاﻟه یک ﮔیﮕا بایت ﻓﻀاﻯ هاست -تﻌداد ایمیﻞ نامحدود

 2,500,000توماﻥ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ  :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺥ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺳﻨﮕﺘﺮﺍﺷﻬﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﭘﻼﻙ  5ﺗﻠﻔﻦ 03195018095 :
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﻼﻙ ، 30ﻭﺍﺣﺪ 4
ﺗﻠﻔﻦ 021-66753806 :

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻫﺎﺳﺖ
 محﻞ سرور  :ایراﻥ ﭘﻬناﻯ باند  100 :ﮔیﮕابایت )ماهیانه( نوﻉ هارد  SSD :سرﻋت باﻻ سیﺴتﻢ ﻋامﻞ  :ﻟینوﻛﺲ هﺰینه بازﮔردانﻲ بک ﺁپ  :رایﮕاﻥ  SSLرایﮕاﻥ تﻌداد ساب دامیﻦ  :نامحدود تﻌداد اﻛانت ایمیﻞ  :نامحدود -تﻌداد ایمیﻞ ارساﻟﻲ  30 :ﻋدد در ساﻋت از طریﻖ SMTP

ماژوﻟﻬاﻱ نﺼﺐ شده:
suphp-gd2-imap-mbﬆring-sockets-xml - xmlrpc-freetype-zlib-bcmath-zip -calendar-ctype
-ftp-domxml-iconv-mhash-sqlite-wddx-curl-soap
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ  :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺥ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺳﻨﮕﺘﺮﺍﺷﻬﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﭘﻼﻙ  5ﺗﻠﻔﻦ 03195018095 :
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﻼﻙ ، 30ﻭﺍﺣﺪ 4
ﺗﻠﻔﻦ 021-66753806 :

