طراحی و راه اندازی کسب کار الکترونیکی
طراحی نرم افزاری بر پایه  ASP.NET MVCو ( MS SQL Server 2012یا باالتر).
طراحی نرم افزار بگونهای که تمام ابزارهای الزم برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی را دارا باشد .این
ابزارها عبارتند از:

مدیریت دستهبندی محصوالت























قابلیت استفاده در تمام گوشیهای موبایل().Apple, Android, BlackBerry, Windows, etc
قابلیت چند فروشگاهی
 oتعریف دستهبندیها و تولیدکنندهها ی اختصاصی برای هر فروشگاه
 oتعیین محصوالت اختصاصی برای هر فروشگاه
 oتعیین محتوی(وبالگ ،مقاالت ،اخبار) اختصاصی برای هر فروشگاه
 oروشهای پرداخت اختصاصی برای هر فروشگاه
 oروشهای ارسال اختصاصی برای هر فروشگاه
 oقواعد محاسبه مالیات اختصاصی برای هر فروشگاه
 oامکان عرضه یک محصول با قیمت اختصاصی در چندین فروشگاه
... o
قابلیت افزودن چندین فروشنده
تعریف دستهبندی به تعداد نامحدود با ساختار درخت نامتناهی
تعریف تولیدکنندگان به تعداد نامحدود
امکان ارتباط دادن یک محصول به چندین دستهبندی
امکان ارتباط دادن یک محصول به چندین تولیدکننده
امکان پرداخت و ثبت سفارش همراه با عضویت
امکان پرداخت و ثبت سفارش بدون عضویت
امکان فروش کارتهای هدیه
امکان فروش محصوالت دورهای مانند حق عضویت ،تمدید اینترنت و ...
امکان تعریف چندین زبان
امکان تعریف چندین واحد پولی
امکان تعیین وزن و ابعاد محصوالت
پشتیبانی SSL
خروجی محصوالت بصورت XML
تعیین کنترل دسترسی
ثبت کلیه فعالیتها در سامانه
امکان گفتگوی زنده
امکان ارسال اساماس
مدیریت انصراف از سفارشات

امکانات محصول








تعریف محصوالت مرتبط
تعیین ویژگیهای محصول(به عنوان مثال رنگ ،اندازه)
تعیین برچسب برای محصوالت
امکان تعیین قیمت بر اساس گروه مشتری(به عنوان مثال :قیمت خاص برای نمایندگیها)
امکان فعالسازی تعیین قیمت توسط مشتری
امکان مخفیسازی قیمتها برای مشتریهای ثبت نام نکرده
پشتیبانی از چندین عکس در هر محصول













تغییر خودکار اندازه تصاویر
امکان فروش محصوالت قابل دانلود
امکان تعریف محصوالت ساده یا ترکیبی
امکان تعیین قیمت حراجی
امکان جستجو محصوالت بدون مشکل حروف ی و ک فارسی
امکان نمایش محصوالت ویژه ،محصوالت پرفروش و یا محصوالت جدید در صفحه اصلی
امکان تعیین تعداد موجودی محصول
امکان غیرفعال کردن دکمه فروش برای محصوالت خاص
امکان تعیین خصوصیات محصول(به عنوان مثال برای کامپیوتر ،امکان تعیین پردازنده ،حافظه،
کارت گرافیک)
امکان مقایسه محصوالت مشابه
نمایش نوار آدرس پیمایش

بازاریابی و تبلیغات



































سیستم امتیازدهی بر اساس میزان خرید
امکان طراحی اخصاصی صفحه هر دستهبندی ،تولید کننده یا محصول
امکان تعیین محصوالت مرتبط
امکان مدیریت بازاریابی
امکان تعیین گروه مشتری برای ارسال رایگان
امکان تعیین گروه مشتری برای معافیت از مالیات
پشتیبانی از تخفیف(همراه با امکان تعیین بازه زمانی)
پشتیبانی از کوپن تخفیف(همراه با امکان تعیین بازه زمانی)
مقدار تخفیف میتواند یک مقدار ثابت یا درصد باشد
امکان ثبت نظر و امتیاز مشتریان برای محصوالت
نمایش نظرات پس از تایید توسط مدیر فروشگاه
امکان امتیازدهی به نظرات
تخفیف میتواند برای محصوالت اعمال شود
تخفیف میتواند برای دستهبندی عمال شود
تخفیف میتواند برای کل سفارش اعمال شود
تخفیف میتواند برای هزینه ارسال اعمال شود
تخفیف میتواند برای مشتریان خاص اعمال گردد
تخفیف می تواند بر اساس میزان خرید اعمال گردد
محصوالت مشاهده شده اخیر
 RSSبرای صفحه محصوالت به تازگی اضافه شده
امکان تعیین ارسال رایگان
آدرسهای مناسب برای موتورهای جستجو
هر محصول ،دستهبندی و صفحه تولیدکننده میتواند تگهای متای مورد استفاده موتورهای
جستجوی خود را داشته باشد
امکان درج اخبار فروشگاه و دریافت نظرات
اخبار به صورت RSS
امکان نظرسنجی
امکان وبالگ فروشگاه
امکان انجمن()Forum
امکان بازاریابی لینکی
نقشه  XMLبرای گوگل
قالبهای سفارشی ایمیل
امکان سفارشی کردن طرحبندی و ظاهر هر دسته ،تولید کننده ،و یا صفحه محصول
سیستم مدیریت محتوا
ویژگی "فروشگاه بسته است"

امکانات حمل و نقل








محاسبه هزینه ارسال بر اساس مبلغ سفارش
محاسبه هزینه ارسال بر اساس وزن سفارش
امکان تعیین ارسال رایگان برای سفارش
امکان ثبت کد رهگیری مرسوله
امکان چاپ برچسب بستهبندی
امکان تعیین روشهای مختلف ارسال توسط مدیر

امکانات مالیاتی




پشتیبانی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
امکان تعریف انواع مالیات و عوارض
امکان تعیین میزان مالیات و عوارض برای هزینه ارسال

روش های پرداخت





امکان اتصال به کلیه درگاههای بانکی با هرنوع روش دلخواه
امکان پرداخت نقدی در زمان تحویل کاال
امکان انتقال کارت به کارت
یا هر روش دیگر....

امکانات مشتری

















امکان ثبت نام یا ورود از طریق ایمیل و یا با نام کاربری
لیست عالقهمندیها
امکان مشاهده سفارشات و وضعیت سفارش
امکان داشتن چندین آدرس برای مشتری
امکان داشتن آدرس سفارش و آدرس ارسال متفاوت
تعیین انواع گروه کاربری
امکان دسترسی به انجمن
امکان بازیابی کلمه عبور
انواع روشهای فعالسازی حساب کاربری
فعالسازی خودکار حساب کاربری
امکان فعالسازی حساب کاربری از طریق ایمیل
امکان ارسال نامه به دوستان
امکان مقایسه محصوالت مشابه
فرم تماس با ما
دسترسی به  RSSاخبار
دسترسی به  RSSمحصوالت اخیر

