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فروشگاه ساز نرم افزاری است تحت وب  ،که کلیه امکانات  ،ماژول ها  ،ابزارها و  ...مورد نیاز
یک فروشگاه اینترنتی را دارا است .وظیفه اصلی این نرم افزار مدیریت فروشگاه شما است.
به عنوان مثال شما می توانید یک فروشگاه ساز نصب کنید و محصوالت خود را با قیمت و
توضیحات کامل در آن معرفی کنید .به این ترتیب فروشگاه ساز محصوالت شما را در سایت
نمایش می دهد و خریداران می توانند خرید خود را انجام دهند .همچنین فروشگاه ساز
روند خرید و ثبت سفارش را نیز مدیریت و کنترل می کند.
این فایل نحوه ی استفاده از تمامی قسمت های این نرم افزار را آموزش می دهد.
آدرس سایت mihanservice.com :
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فروشگاه ساز دیمارکت
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بروزرسانی
آخرین تغییرات اعمال شده در فروشگاه در این قسمت با یک کلیک روی بروزرسانی اعمال
خواهند شد .لطفا قبل از هر بروزرسانی به نکات زیر توجه فرمایید :
حتما یک نسخه پشتیبان از فروشگاه خود دریافت کنید و در مکان امنی نگهداری کنید.
پیشنهاد می شود یک نسخه پشتیبان کامل از هاست خود نیز دریافت کنید.
انجام بروزرسانی ممکن است تا چند دقیقه طول بکشد .لطفا صبور باشید.
در حین بروزرسانی از فروشگاه استفاده نکنید.
در زمان بروزرسانی به صورت خودکار فروشگاه شما به حالت غیرفعال درخواهد آمد و پس از
بروزرسانی به صورت خودکار فعال می شود.
در صورت وجود مشکل در بروزرسانی و یا دریافت خطا  ،پشتیبانی دیمارکت را از موضوع
مطلع کنید و مجددا بروزرسانی را انجام ندهید.
از سمت راست "فروشگاه ساز دیمارکت" و سپس "بروزرسانی" را انتخاب نموده و روی "همین
حاال بروزرسانی را انجام بده" کلیک نمایید.
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اطالعات الیسنس
در این بخش اطالعات الیسنس از قبیل کد الیسنس  ،تاریخ شروع و پایان اعتبار  ،دامین
های فعال  IP ،سرورهای فعال نمایش داده می شود .بدین منظور از سمت راست "فروشگاه
ساز

دیمارکت"

را

انتخاب

نموده

و

روی
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"اطالعات

الیسنس"

کلیک

نمایید.

درباره
در این بخش اطالعات نرم افزار از قبیل نام نرم افزار  ،نسخه  ،سازنده  ،شماره های پشتیبانی
 ،آدرس سایت نمایش داده می شود .بدین منظور از سمت راست "فروشگاه ساز دیمارکت"
را انتخاب نموده و روی "درباره" کلیک نمایید.
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راهنمای استفاده
در این قسمت به آموزش های تصویری همراه با توضیحات کافی درباره استفاده از نرم افزار
دسترسی دارید .بدین منظور از سمت راست "فروشگاه ساز دیمارکت" و سپس "راهنمای
استفاده" را انتخاب نمایید.
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نگهداری
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بررسی امنیت
از سمت راست "نگهداری" و سپس "بررسی امنیت" را انتخاب نمایید.
این بخش مسئول بررسی فایل های فروشگاه شما است تا درصورتی که هرگونه تغییر
ناخواسته ای بر روی فروشگاه شما انجام شده باشد  ،شما را مطلع کند .بررسی امنیت ،
تامین کننده و تضمین کننده امنیت فروشگاه شما نیست  ،ولی ضریب امنیتی آن را افزایش
می دهد .با توجه به حجم باالی عملیات در این بخش  ،پیشنهاد می شود در ساعات خلوت
روز و یا ساعات پایانی شب  ،این عملیات را اجرا کنید .همچنین این بخش فایل های
ناشناس را هم شناسایی می کند .در صورتی که شما از داخل هاست فایلی آپلود کرده باشید
 ،ممکن است به عنوان فایل ناشناس شناسایی شود.
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بررسی دیتابیس
از سمت راست "نگهداری" و سپس "بررسی دیتابیس" را انتخاب نمایید.
این بخش بهینه سازی و بررسی دیتابیس فروشگاه شما را برعهده دارد .این بخش با بررسی
همه جداول موجود در دیتابس شما و بهینه سازی و تازه سازی آن  ،باعث جلوگیری از
مشکالت می شود .پیشنهاد می شود حداقل ماهیانه یکبار این دستورات را اجرا کنید.
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دریافت پشتیبان
از سمت راست "نگهداری" و سپس "دریافت پشتیبان" را انتخاب نمایید.
در این بخش می توانید از بانک اطالعاتی و تصاویر خود یک نسخه پشتیبان دریافت کنید
تا زمان های دیگر بتوانید از آن استفاده کنید .پیشنهاد می شود  ،حداقل روزانه یک نسخه
پشتیبان دریافت کنید.
غیرفعال نمودن تیک دیتابیس و یا تصاویر ،نشانگر آنست که نمی خواهید از آن نسخه
پشتیبان تهیه نمایید
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رهگیری بازدید کنندگان
ماژول رهگیری بازدید کنندگان  ،راهی برای جمع آوری آمار و اطالعات کاربران سایت است .
از مدیریت فروشگاه "نگهداری" و سپس "رهگیری بازدیدکنندگان" را انتخاب می کنیم.
اطالعاتی نظیر کاربر(نام کاربری  -مهمان)  ، IP ،زمان  ،سیستم عامل  ،مرورگر مشاهده می
شود.
در قسمت "ابزار" با کلیک روی "مشاهده فعالیت ها" اطالعات دیگری چون زمان  ،صفحه ،
آدرس صفحه  ،مقادیر  postو مقادیر  getدر اختیار شما است.
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سالمت
از سمت راست "نگهداری" و سپس "سالمت" را انتخاب نمایید.
این بخش سالمت فروشگاه شما را بررسی می کند و پیشنهاداتی جهت بهتر شدن آن ارائه
می کند .در صورتی که برای رفع هر یک از این موارد دچار مشکل شدید و یا نیاز به راهنمایی
داشتید  ،با پشتیبانی دیمارکت تماس حاصل فرمایید.
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تماس با ما

21

پیغام ها
پیامهایی که توسط کاربران در قسمت تماس با ما درج شده باشند در این قسمت قابل
مشاهده هستند .از سمت راست "تماس با ما" و سپس "پیغام ها" را انتخاب نمایید.
اطالعاتی نظیر نام و نام خانوادگی  ،ایمیل  ،موبایل  ،متن پیام وتاریخ ارسال مشاهده می
گردند.

برای پاسخ روی "ارسال پاسخ" کلیک نمایید .متن پیام را تایپ نموده و تأیید
نمایید.
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ارسال ایمیل
برای پاسخ به کاربر می توانید بصورت جداگانه ایمیل ارسال کنید .از سمت راست "تماس با
ما" وسپس "ارسال ایمیل" را انتخاب نمایید.
عنوان و گیرنده و متن را درج نمایید .با کلیک روی "تایید" ایمیل ارسال خواهد شد.

22

سفارشات و پرداخت ها
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مدیریت شماره حسابها
از سمت راست "سفارشات و پرداختها" و سپس "مدیریت شماره حسابها " را انتخاب نمایید
و اطالعات مورد نظر را مشاهده کنید .مدیریت شماره حساب ها امکان ویرایش و حذف
دارد.
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فیشهای واریزی
کلیه فیش های واریزی که توسط کاربر ثبت شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند.
مدیریت فیش های واریزی امکان جستجو  ،ویرایش و حذف را دارا است .از سمت راست
"سفارشات و پرداختها" را انتخاب نموده و روی "فیشهای واریزی" کلیک کنید .در صفحه ی
نمایش داده شده به جستجوی اطالعات مورد نظر بپردازید.
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شماره حساب جدید
توسط این بخش می توانید شماره حسابهای مختلف را ثبت کنید .این شماره حساب ها در
بخش ثبت سفارش به کاربر نمایش داده می شوند  ،از سمت راست "سفارشات و پرداختها"
را انتخاب نموده و روی "شماره حساب جدید" کلیک کنید  ،اطالعات خواسته شده را تکمیل
نموده و با کلیک روی "تأیید" شماره حساب جدید را ثبت نمایید.
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مدیریت سفارشات
امکان مشاهده سفارشات ثبت شده در این بخش وجود دارد .با امکان جستجو از سمت
راست "سفارشات و پرداختها" را انتخاب کنید .روی "مدیریت سفارشات" کلیک نموده و به
جستجوی اطالعات مورد نظربپردازید .فیلدها  ،خریدار  ،نام کاربری  ،کد رهگیری  ،مبلغ
سفارش  ،هزینه ارسال  ،بن استفاده شده  ،خدمات ویژه  ،جمع مبلغ پرداخت  ،زمان ،
وضعیت  ،نحوه پرداخت/ارسال  ،وضعیت و  ...کاالها به تفکیک (معلق  ،ارسال شده  ،لغو
شده  ،حذف شده  ،پرداخت نشده  ،پرداخت شده ولی ارسال نشده) قابل مشاهده است.
امکان درج فیش واریزی برای سفارشات وجود دارد .سفارشاتی که فیش جدید برای آن ها
ثبت شده است  ،با رنگ دیگر مشخص می شوند امکان مشاهده جزییات سفارش (اطالعات
خریدار و ارسال  ،سبد خرید  ،وضعیت پرداخت)  ،امکان دریافت فاکتور در حالت پرینت ،
امکان چاپ لیبل جهت چسباندن روی بسته بندی و امکان تغییر وضعیت سفارش وجود
دارد.
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درخواست های قیمت
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درخواست های قیمت
هنگامی که مشتری برای کاالهایی درخواست قیمت دهد در این قسمت (توسط مدیر) قابل
مشاهده است.
از سمت راست "درخواستهای قیمت" را انتخاب نمایید.
نام کاال  ،وضعیت فعلی  ،قیمت  ،تعداد درخواست و زمان درخواست نمایش داده می شود
و می توان در بخش ابزار به آن پاسخ داد یا آن را حذف نمود.
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مدیریت نظرات

31

مدیریت نظرات محصوالت
از سمت راست "مدیریت نظرات" و سپس "مدیریت نظرات محصوالت" را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی  ،ایمیل  ،کاال  ،متن پیام  ،تاریخ ارسال  ،وضعیت قابل مشاهده است.
توسط ابزار  ،می توان پاسخ داد یا آنرا حذف نمود.
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مدیریت نظرات اخبار
از سمت راست "مدیریت نظرات" و سپس "مدیریت نظرات اخبار" را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی  ،ایمیل  ،خبر  ،متن پیام  ،تاریخ ارسال و وضعیت قابل مشاهده است.
توسط ابزار  ،می توان پاسخ داد یا آنرا حذف نمود.

32

مدیریت نظرات مقاالت
از سمت راست "مدیریت نظرات" و سپس "مدیریت نظرات مقاالت" را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی  ،ایمیل  ،مقاله  ،متن پیام  ،تاریخ ارسال و وضعیت قابل مشاهده است.
توسط ابزار  ،می توان پاسخ داد یا آنرا حذف نمود.پ
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محصوالت
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ثبت محصول جدید
ازمنوی سمت راست برروی "محصوالت" کلیک کرده و گزینه "محصول جدید" را انتخاب می
کنیم .درصفحه باز شده ابتدا انتخاب می کنیم نوع کاالیی که درج می کنیم "فیزیکی" است
یا "دانلودی" .سپس عنوان محصول و نام انگلیسی را وارد نموده و در مراحل بعدی انتخاب
می کنیم در چه گروه و برندی قرار گیرد.
درقسمت بعدی وضعیت آن را مشخص میکنیم .امکان تعیین وضعیت کاال به  1روش
"موجود  ،به زودی  ،سفارشی  ،ناموجود  ،مخفی" وجود دارد.
می توانید برای کاال شاخص درنظر بگیرید .به عنوان مثال شاخص سایز برای پوشاک (اسمال
– مدیوم – الرج  -ایکس الرج و  )...می توانید با ورود آدرس  ,عکسی را که ذخیره نموده
اید درج کنید.
می توانید برای کاال یک کاتالوگ طراحی نموده یا از کاتالوگ های آماده آن کاال استفاده
نمایید .درصورت تمایل دومین تصویر کاال را درج نمایید.
امکان درج قیمت به صورت (با گارانتی  ،بدون گارانتی  ،قیمت همکار با گارانتی  ،قیمت
همکار بدون گارانتی  ،نام شرکت گارانتی کننده  ،نوع گارانتی )...وجود دارد .درصورت تمایل
به حذف کلمه "گارانتی" می توانید به آموزش موجود در آدرس :
https://mihanservice.com/clients/knowledgebase/001/-.html
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مراجعه نمایید.

در قسمت های بعدی اطالعات الزم را باتوجه به کاالی موردنظر وارد نمایید (نام شرکت
گارانتی کننده  -نوع گارانتی  -وزن  -تعداد بن  -لینک سایت سازنده).
اگرمایلید ویدئویی آموزشی یا تبلیغاتی از محصول ارائه دهید میتوانید درقسمت "لینک
ویدئو" آدرس آن را قراردهید.
اگرمیخواهید این محصول بعنوان کاالی ویژه معرفی شود ,در کادر مربعی مربوطه عالمت
بزنید.
و اگرمایلید این محصول درقسمت جدیدترین کاالها قرارگیرد ,در کادر مربعی مربوطه عالمت
بزنید
این فروشگاه قابلیت تعیین کاال به صورت کاالی دانلودی (که پس از خرید توسط کاربر امکان
دانلود شدن را دارد)  ،دراختیارتان قرارمیدهد .بدین منظور "کاالی دانلودی" را عالمت دار
کنید.
در فروشگاه هایی که محصوالت دانلودی و کاربران دارای اشتراک دارند می توانند با فعال
کردن تیک "کاالی اشتراکی" خرید این کاال را فقط برای مشتریان اشتراک دار  ،مجاز کنند.
توضیحات کوتاه و توضیحات کامل را تایپ نمایید .در صورت تمایل نقد کاال را تایپ نمایید.
در کادر کلمات کلیدی می توانید چند کلمه کلیدی تایپ کنید که مخاطب با جستجوی این
کلمات در گوگل به صفحه شما هدایت شود.
با تأیید آنچه انجام داده اید به کارخود خاتمه دهید.

36
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مدیریت محصوالت
اگرمایلید اطالعاتی درباره تعداد مشاهدات محصوالت داشته باشید یا بخواهید هدیه یا
خدمات ویژه ای درنظربگیرید (مثال برای لپ تاپ  ،می توان نصب ویندوز و نرم افزار را به
صورت خدمات ویژه در نظر گرفت تا کاربر بتواند آنها را نیز سفارش بدهد) یا کاالهای مشابه
(که در زیر کاالی اصلی به نمایش در می آیند) را معرفی کنید یا تصویر محصول را تغییر
دهید ...می توانید از منوی سمت راست روی "محصوالت" کلیک کرده و از قسمت "مدیریت
محصوالت" استفاده نمایید.
با کلیک روی "موجودی" صفحه جدیدی بازخواهد شد که می توانید موجودی کاال را با
تفکیک شاخص ها  ،بدون توجه و با توجه به رنگ کاال درج نمایید .قابل ذکر است این
توانایی برای شما درنظر گرفته شده است که درصورت لزوم برای رنگ های مختلف  ،قیمت
های متفاوتی درج نمایید.
می توانید درصورت اتمام کل موجودی از بین موارد (موجود – به زودی  -سفارشی  -ناموجود
 -مخفی) وضعیت دلخواه را انتخاب نمایید.

38

آنچه که در "مشخصات فنی کاال" به نمایش در می آید در "فیلدها" قابل درج است و دراین
جا می توان آن را با "تکمیل فیلدها" ویرایش نمود.
نکته " :کپی از کاال" برای مواقعی استفاده می شود که تصمیم دارید کاالیی با تفاوت هایی
کوچک نسبت به کاالیی که درج نموده اید اضافه کنید .با کلیک روی "کپی از کاال" دقیقا همه
مشخصات کپی می شوند .حال می توان تغییرات کوچک را برای محصول جدید اعمال نمود.
می توانید تصاویر بیشتری در قسمت "درج تصاوی" اضافه نمایید و از "مدیریت تصاویر" آن
را مدیریت کنید.

39

تغییر گروهی محصوالت
اگرمی خواهید درگروهی از محصوالت تغییرات ایجاد کنید می توانید مطابق تصویر
ذیل صفحه مربوطه را بازنمایید .در ابتدا فیلترسازی و جستجو بر اساس گروه و کاالهای
ویژه در اختیار شما قرار می گیرد و در کادر بعدی تغییرات موردنظر (تغییر قیمت به صورت
سریع  ،تغییر اطالعات گارانتی به صورت سریع و  )...را اعمال کنید.

در ادامه برای اعمال یک سری عملیات روی کاالهای انتخاب شده می توانید ابتدا عملیات
را انتخاب نمایید
تا با توجه به عملیات انتخاب شده  ،انتخاب مورد جدید از بین موارد موجود انجام پذیرد.

41

رنگ جدید
از سمت راست "محصوالت" و سپس "رنگ جدید" را انتخاب نموده و "عنوان" و "کدرنگ" را
درج نمایید.
می توانید به جای کد رنگ  ،تصویر آن رنگ را آپلود نمایید.

41

مدیریت رنگ ها
از سمت راست "محصوالت" و سپس "مدیریت رنگها" را انتخاب نمایید مدیریت رنگ ها با
امکان جستجو  ،ویرایش و حذف در اختیار شما قرار می گیرد.

42

پرفروش ترین های صفحه نخست
در این ماژول می توانید  1باکس را به صورت کامال سفارشی (با تفکیک روز  ،هفته  ،ماه و
سال) برای صفحه نخست تعیین کنید.
این  1باکس در قالب پیش فرض زیر اسالیدر صفحه نخست قرارگرفته اند.
بدین منظور از منوی سمت راست "محصوالت" و سپس "پرفروش صفحه نخست" را انتخاب
نموده و عنوان و لینک صفحه دلخواه را تایپ کنید و برای آن تصویری درج نمایید.

43

شاخص فروش جدید
از سمت راست "محصوالت" و سپس "شاخص فروش جدید" را انتخاب نمایید.
نام و عالمت اختصاری را وارد کنید .توضیحی درمورد آن بنویسید و تصویر آن را درج نمایید.
با کلیک روی "تایید" شاخص جدید اضافه خواهد شد.
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مدیریت شاخص کاالها
از سمت راست "محصوالت" و سپس "مدیریت شاخص کاالها" را انتخاب نمایید.
عنوان و عالمت اختصاری قابل مشاهده است .با استفاده از ابزار به "ویرایش" و "حذف" مورد
دلخواه بپردازید.
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گروه محصوالت

46

گروه جدید
از سمت راست روی "گروه محصوالت" کلیک کرده "گروه جدید" را انتخاب نمایید .گروه ها
می توانند به صورت سرشاخه و زیرشاخه به تعداد نامحدود باشند" .سرگروه " را انتخاب کنید.
عنوانی برای آن تایپ نموده و با "تایید"  ،کار خود را به اتمام برسانید.
این گروه ها در قسمت تعریف سوپر گروه ها به عنوان مورد انتخابی برای "لینک دادن" به
کار می روند.

47

مدیریت گروه ها
از سمت راست "گروه محصوالت" و سپس "مدیریت گروهها" را انتخاب نموده و به جستجوی
گروه مورد نظر بپردازید یا مطابق سربرگ های قابل مشاهده  ،چینش دلخواه خود را به انجام
برسانید .در پایان با "بروز رسانی چینش" به نتیجه دلخواه می رسید.

48

سوپر گروه جدید
سوپر گروه ها حالت نمایش اصلی گروه ها در سایت شما هستند .به صورت کلی تر  ،سوپر
گروه ها  ،چیزی مابین دسته بندی ها و منوی اصلی سایت هستند .مثال در سوپرگروه ها
می توانید تعدادی گروه را نمایش دهید و تعدادی را نمایش ندهید .هم چنین امکان
ساخت منو های مدیریت شده توسط سوپرگروه ها وجود دارد .چیزی شبیه منوی اصلی
(دیجی کاال  ،آمازون و )...
از سمت راست "گروه محصوالت" وسپس "سوپرگروه جدید" را انتخاب نموده و سرشاخه را
از فیلد مربوطه انتخاب کنید .عنوان فارسی و انگلیسی گروه را تایپ نمایید.

برای درج تصویر می توانید درقسمت "عکس"  ،آدرس فایل تصویری مورد نظر را انتخاب
نمایید.

49

می توانید برای گروه " ،آیکن" درج نمایید.آدرس آن را از قسمت آیکن انتخاب کنید.

محل چینش آن را تعیین نمایید.
51

وقتی گروه ها و زیرگروه های یک سوپر گروه را درج کردید می توانید آن ها را در قسمت
"لینک به گروه های زیر مجموعه" مشاهده نمایید و به آن هایی که مد نظر است لینک دهید.
هر سوپر گروه می تواند به تعدادی گروه متصل شود یا اینکه یک لینک به صورت دستی وارد
شود .این لینک می تواند  ،لینک به یک سایت خارجی باشد و یا لینک به یک صفحه
جستجو.

با کلیک روی "تأیید" به کارخود خاتمه دهید.

51

مدیریت سوپر گروهها
مدیریت سوپرگروه ها شامل ویرایش و حذف است .امکان تغییر چینش نیز به صورت گروهی
فراهم است .بدین منظور از سمت راست "مدیریت محصوالت" و سپس "مدیریت
سوپرگروهها" را انتخاب نموده و مدیریت کنید.

52

فروش اشتراکی

53

پکیج فروش جدید
پکیج فروش فقط بر روی کاالهای دانلودی اعمال می شود .بدین منظور از سمت راست
"فروش اشتراکی" را انتخاب نموده و بر روی "پکیج فروش جدید" کلیک کنید.
عنوان و قیمت پکیج فروش را درج نمایید .محدودیت های مورد نظر را برای زمان و تعداد
دانلود اعمال نمایید.
گروه کاالی مورد نظر را انتخاب نمایید .با کلیدهای  Ctrlو  Shiftمی توانید چند گزینه انتخاب
کنید.
تصویر دلخواه را درج نمایید و توجه فرمایید بهینه سازی تصویر همچنین رعایت اندازه به
عهده شما است.

با کلیک روی "تأیید" پکیج فروش جدید را ایجاد نموده اید.
54

مدیریت پکیج ها
از سمت راست ابتدا "فروش اشتراکی" و سپس "مدیریت پکیج ها" را انتخاب نمایید.
عنوان  ،تعداد کل فروش  ،تعداد کل فعال و تعداد کل منقضی قابل مشاهده است.
ابزار ویرایش و حذف برای اعمال تغییرات در اختیار شماست.
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مدیریت اشتراک های فروخته شده
از سمت راست "فروش اشتراکی" را انتخاب نموده و روی "اشتراک های فروخته شده" کلیک
کنید.
پکیج  ،نام خریدار  ،تاریخ خرید  ،تاریخ انقضا  ،مبلغ  ،تعداد دانلود امروز  ،تعداد کل دانلود
 ،وضعیت فعال بودن و وضعیت پرداخت قابل مشاهده است .با استفاده از ابزار "حذف"
میتوان به حذف مورد انتخابی پرداخت.

56

فیلدها

57

گروه فیلد جدید
از

سمت

عنوان

آن

راست
را

"فیلدها"

تایپ

نموده

و

سپس

و

عدد

"گروه
مربوط

با فشردن"تأیید" گروه فیلد جدیدی ساخته اید.
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فیلدجدید"
به

چینش

را

انتخاب

نمایید.

آن

وارد

نمایید.

را

مدیریت گروه فیلدها
از سمت راست ابتدا "فیلدها" و سپس "مدیریت گروه فیلدها" را انتخاب نمایید.
عنوان و شماره چینش قابل مشاهده است .با استفاده از ابزار به " ویرایش" یا "حذف" مورد
دلخواه بپردازید.
با کلیک روی "بروزرسانی چینش" تغییرات اعمال خواهد شد.
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فیلد جدید
شما می توانید فیلدهایی را به عنوان مشخصات کاالها و یا فیلدهای اضافی درج کنید و آنها
را برای هر کاال تکمیل کنید .سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کاالها و نمایش
در زیر یک کاال استفاده کنید.
برای تبیین "فیلد جدید" می توانید همانند آن چه در شکل می بینید "فیلدها " وسپس "فیلد
جدید" را انتخاب نمایید .

برای فیلد "عنوان" تایپ نمایید.
اکنون نوع آن را انتخاب کنید که به صورت "بله  -خیر" باشد یا بصورت " فیلد متنی" یا
"فیلد انتخابی"
سپس می توانید تعیین کنید یک فیلد دردسته بندی ها نمایش داده شود یا خیر.

با تایید آن چه تنظیم نموده اید به کارخود خاتمه دهید.

61

مدیریت فیلدها
برای مدیریت فیلد می توانید ازسمت راست " فیلدها" وسپس "مدیریت فیلدها" را انتخاب
نمایید.
در نگاه اول (گروه فیلد  -عنوان  -گروه کاال و چینش) را مشاهده خواهید کرد.
توسط

ابزار

به

"ویرایش"

"حذف"

یا

مورد

با کلیک روی "بروز رسانی چینش" مدیریت خود را تکمیل کنید.

61

دلخواه

بپردازید.

روشهای ارسال

62

روش ارسال جدید
از سمت راست "روشهای ارسال" و سپس "روش ارسال جدید" را انتخاب نمایید.
عنوان و متن و آیکون را درج نمایید .سایز آیکون باید  11*11پیکسل باشد.
نحوه محاسبه هزینه ارسال را بر اساس رایگان  -مبلغ ثابت  -پرداخت درب منزل یا فرمول
پستی انتخاب نمایید.
درصورت انتخاب پرداخت درب منزل  ،ماژول مربوطه را انتخاب نمایید .به عنوان مثال می
تواند پارس پیک باشد و ....
در این قسمت امکان فعال سازی روش های ارسال برای شهر یا استان خاص وجوددارد .به
عنوان مثال می توان انتخاب کرد که در زمان ثبت سفارش  -مثال روش ارسال پیک موتوری
فقط برای تهران فعال باشد .همین طور امکان تعیین شهرهای فعال برای روش های ارسال
متفاوت به صورت گروهی یا تکی وجود دارد.
درصورت انتخاب فرمول پستی باید از تعرفه اداره پست استفاده نمایید (.)www.post.ir
در انتها با کلیک روی "تأیید" تنظیمات را ذخیره نمایید.
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مدیریت روش های ارسال
از سمت راست "روشهای ارسال" و سپس "مدیریت روش های ارسال" را انتخاب نمایید.
عنوان و متن قابل مشاهده است.
در قسمت ابزارمی توانید شهر رایگان درج نمایید و می توانید با استفاده از "مدیریت شهرها"
به مشاهده یا ویرایش آن ها بپردازید.
ابزار

ویرایش

و

حذف

برای

تغییرات
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دلخواه

در

اختیار

شماست.

تخفیف
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تخفیف تکی جدید
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "تخفیف تکی جدید" را انتخاب
نمایید.
عنوانی برای آن انتخاب نمایید.
میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که بصورت ریال لحاظ شود یا درصد.
محصول یا محصوالتی که شامل این تخفیف می شوند را انتخاب نمایید.
مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است
شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.

بافشردن " تأیید" تخفیف لحاظ خواهد شد.

66

مدیریت تخفیف های تکی
از منوی سمت راست روی " تخفیف" کلیک نموده و گزینه "مدیریت تخفیفهای تکی" را
انتخاب نمایید.
با استفاده از ابزاری که در اختیار شماست قادر به "حذف" یا "ویرایش" تخفیف های درج
شده خواهید بود.

67

افزودن تخفیف کلی جدید
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "تخفیف کلی جدید" را انتخاب
نمایید.

عنوانی برای آن انتخاب نمایید.
میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد.
گروه هایی که شامل این تخفیف می شوند را با نگه داشتن کلید  ctrlانتخاب نمایید.
مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است
 ،شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.

68

بافشردن "تأیید" تخفیف لحاظ خواهد شد.

69

مدیریت تخفیفهای کلی
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "مدیریت تخفیفهای کلی" را انتخاب
نمایید.

با استفاده از ابزاری که در اختیار شماست قادر به "حذف" یا "ویرایش" تخفیف های درج
شده خواهید بود.

71

کوپن تخفیف جدید
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "کوپن تخفیف جدید" را انتخاب
نمایید.

عنوانی برای آن انتخاب نمایید.
برای آن "کد" درنظر بگیرید و با وارد نمودن عددی  ،تعداد استفاده آن را در هرخرید محدود
کنید.

میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد.

71

مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است
 ،شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.
بافشردن " تأیید" تخفیف لحاظ خواهد شد.

72

مدیریت کوپن تخفیف
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "مدیریت کوپن تخفیف" را انتخاب
نمایید.

اطالعاتی نظیر "محدودیت تعداد" و "تعدادبن استفاده شده" و " تعداد بن باقیمانده" در
نگاه اول قابل دست یابی است.
با استفاده از ابزاری که در اختیار شماست قادر به "حذف" یا "ویرایش" بن های تخفیف درج
شده خواهید بود.

73

فروش پانداویلی جدید
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "فروش پانداویلی جدید" را انتخاب
نمایید.

کاالیی که قراراست به عنوان حراج در نظر گرفته شود را انتخاب نمایید.
مدت

زمان

شروع

و

پایان

آن

را

از

74

نظر

تاریخ

و

ساعت

محدود

نمایید.

قیمت آن را وارد نمایید .با افزودن "متن" و "تصویر" و فشردن "تأیید"  ،فروش پانداویلی از
زمان شروع  ،آغاز به کارخواهد نمود.

75

مدیریت فروشهای پانداویلی
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "مدیریت فروشهای پانداویلی" را
انتخاب نمایید.

می توانید با کمک "جستجو" در زمان کمتری فروش مورد نظر را مشاهده نمایید .اطالعاتی
نظیر "زمان شروع و پایان" و "قیمت با گارانتی و بدون گارانتی" در نگاه اول قابل دست یابی
است.

76

با استفاده از ابزاری که در اختیار شماست قادر به "حذف" یا "ویرایش" فروش های پانداویلی
درج شده خواهید بود.

77

ویترین

78

درج ویترین
ویترین برای فروشگاه هایی که از تصویر به جای لیست کاالها استفاده می کنند مناسب می
باشد.
مثال :

برای درج ویترین وارد مدیریت فروشگاه شده و از سمت راست "ویترین" و سپس "ویترین
جدید" را انتخاب نمایید .عنوان آن را انتخاب نموده و به گروه مورد نظر لینک دهید .آیکون
دلخواه را آپلود نمایید .این آپلود در کنار عنوان نمایش داده می شود .بهینه سازی تصویر ،
همین طور رعایت اندازه به عهده شما است.
وضعیت فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید .یکی از مدل های قرارگیری تصاویر را انتخاب کنید.

79

تصاویر مورد نظر را آپلود کنید و به گروه مربوطه لینک دهید .با کلیک روی " تأیید" ویترین
شما آماده است.

81

مدیریت ویترین
وارد مدیریت فروشگاه شده و از سمت راست "ویترین" سپس "مدیریت ویترین" را انتخاب
نمایید .ویترین هایی که درج کرده اید مشاهده می گردند .ابزار ویرایش و حذف برای تغییرات
مورد نظر در اختیار شماست.

81

ماژول ها

82

مدیریت ماژول ها
از سمت راست "ماژول ها" سپس "مدیریت ماژول" را انتخاب نمایید.
سرویس

COD

و

درگاه

های

پرداخت

83

نمایش

داده

می

شوند.

پارس پیک
برای انتخاب سرویس " CODپارس پیک" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه کادر
جدیدی باز می شود که باید اطالعات (نام کاربری – کدهمکاری – رمز عبور  -روشهای تحویل
فعال) را درج نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تأیید"
اطالعات را ذخیره نمایید.

84

زرین پال
برای انتخاب دروازه پرداخت "زرین پال" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه کادر
جدیدی

باز می شود که باید

کد پذیرنده را درج نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را

انتخاب نموده و با کلیک روی "تأیید" اطالعات را ذخیره نمایید.

85

بانک پارسیان
برای انتخاب سرویس دروازه پرداخت "بانک پارسیان" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی
صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید پین را درج نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را
انتخاب

نموده

و

با

کلیک

"تأیید"

روی

86

اطالعات

را

ذخیره

نمایید.

به پرداخت ملت
برای انتخاب دروازه پرداخت "به پرداخت ملت" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه
کادر جدیدی باز می شود که باید اطالعات (شماره ترمینال  -نام کاربری  -رمز عبور) را درج
نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تأیید" اطالعات را ذخیره
نمایید.

87

ایران کیش
برای انتخاب دروازه پرداخت "ایران کیش" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه کادر
جدیدی باز می شود که باید اطالعات (کد پذیرنده  -کلید  )SHA0را درج نمایید .وضعیت
فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تأیید" اطالعات را ذخیره نمایید.

88

بانک رفاه
برای انتخاب دروازه پرداخت "بانک رفاه" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه کادر
جدیدی باز می شود که باید کد پذیرنده را درج نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب
نموده

و

با

کلیک

روی

"تأیید"

89

اطالعات

را

ذخیره

نمایید.

بانک سامان
برای انتخاب دروازه پرداخت "بانک سامان" روی ویرایش کلیک نمایید .در باالی صفحه کادر
جدیدی باز می شود که باید کد پذیرنده را درج نمایید .وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب
نموده و با کلیک روی "تأیید" اطالعات را ذخیره نمایید.

با استفاده از "مشاهده وقایع" در قسمت "ابزار" می توانید به وقایع ماژول ها دسترسی
داشته باشید که اطالعاتی نظیر زمان و شماره سفارش و اتفاق در آن درج شده است .در
فیلد "اتفاق" وضعیت آن را می توان مشاهده نمود .به عنوان مثال "درحال دریافت هزینه
ارسال" یا "پرداخت شده بصورت آنالین" و ....
91

91

گزارش گیری

92

گزارش از سفارشات
از منوی سمت راست "گزارش گیری" و سپس "گزارش از سفارشات" را انتخاب نمایید.
تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب نمایید.
نحوه ثبت سفارش بر اساس (آنالین – حضوری) را انتخاب کنید.
وضعیت سفارش را بر اساس (معلق  -ارسال شده  -لغو شده  -حذف شده) انتخاب نمایید.
و با فشردن "تأیید"  ،گزارش رؤیت خواهد شد.

93

گزارش درآمد
از منوی سمت راست "گزارش گیری" و سپس "گزارش درآمد" را انتخاب نمایید.
با انتخاب "تاریخ شروع و پایان" و فشردن "تایید"  ،گزارش قابل رؤیت خواهد بود.

94

موجودی انبار
از منوی سمت راست "گزارش گیری" و سپس "موجودی انبار" را انتخاب نمایید .با کلیدهای
 Ctrlو  Shiftمی توانید چند گزینه انتخاب کنید.
گروه مورد نظر را انتخاب کنید و روی "تأیید" کلیک نمایید.

95

فرم ساز

96

فرم جدید
می توانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند .همانند فرم ثبت نام و فرم
سفارش محصول خاص ...
از

سمت

راست

"فرم

ساز"

و

سپس

"

فرم

جدید"

را

انتخاب

نمایید.

عنوان فرم را درج نمایید.
درقسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید.
مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط کاربران عضو.
می توانید وضعیت فرم را بحالت "فعال" درآورید و یا آن را " غیرفعال" کنید تا در زمان
مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

97

مدیریت فرم ها
از

سمت

راست

"فرم

ساز"

و

سپس

"مدیریت

فرم

ها"

را

انتخاب

نمایید.

در نگاه اول (وضعیت فرم – تعدادفیلد  -تعداد اطالعات) قابل مشاهده خواهد بود.
با استفاده از "ابزار" می توانید به (درج فیلد  -مدیریت فیلدها  -مشاهده اطالعات) دسترسی
داشته باشید .می توانید فرم را " ویرایش" یا "حذف" نمایید.

98

برندها

99

برند جدید
برای درج برند جدید از منوی سمت راست "برندها" و سپس "برند جدید" را انتخاب کنید.
عنوان آن را وارد نمایید.

درصورت تمایل با انتخاب آدرس  ،تصویر آن را درج نمایید.

با کلیک بر روی "تأیید" برند جدید ایجاد شده است.
111

مدیریت برندها
ازمنوی سمت راست گزینه "برندها" و سپس "مدیریت برندها" را انتخاب نمایید و اطالعات
الزم را درج نمایید.

سپس با "بروزرسانی چینش" به کارخود پایان دهید.

111

هدیه

112

هدیه جدید
از سمت راست "هدیه" و سپس " هدیه جدید" را انتخاب نموده و "عنوان" آن را تایپ
نمایید .می توانید برای هر کاال یک هدیه تعیین کنید .بدین صورت به صورت خودکار در
زمان سفارش  ،هدیه به سبد خرید اضافه می شود.

آدرس فایل تصویر ذخیره شده را انتخاب نمایید.

113

مدیریت هدایا
از سمت راست "هدیه" و سپس "مدیریت هدایا" را انتخاب نموده و اطالعات مورد نظر را
مشاهده نمایید.

114

خدمات ویژه

115

خدمات ویژه جدید
می توانید خدماتی را به صورت آپشنال به کاربر پیشنهاد دهید تا در صورت تمایل در زمان
خرید کاال  ،آن ها را به سفارش خود اضافه کند  ،برای ارائه این مورد از سمت راست "خدمات
ویژه" را انتخاب نموده و روی "خدمت ویژه جدید" کلیک نمایید .خدمات ویژه بر اساس
گروه اصلی کاالها اضافه می شود .پس "گروه محصول" را انتخاب نموده و "عنوان" آن را
تایپ کنید.

درصورت لزوم توضیحی برای آن تایپ نموده و "قیمت" آن را درج نمایید.

116

مدیریت خدمات ویژه
مدیریت خدمات ویژه شامل ویرایش و حذف است .از سمت راست "خدمات ویژه" و سپس
"مدیریت خدمات ویژه" را انتخاب نموده و به مدیریت بپردازید.

117

مقاالت

118

مقاله جدید
برای افزودن "مقاله جدید" از سمت راست روی "مقاالت" کلیک کنید و "مقاله جدید" را
انتخاب نمایید" .عنوان" آن را تایپ نمایید .امکان اتصال مقاالت به گروه محصوالت نیز
وجود دارد .بدین صورت با ورود به آن گروه  ،مقاالت مرتبط به آن نمایش داده می شوند.
بدین

منظور

"گروه

محصوالت"

و

"گروه"

آدرس فایل تصویر آن را انتخاب کنید.

119

مورد

نظر

را

انتخاب

کنید.

متن خبر را با استفاده از ابزاری که در اختیارتان قرار گرفته تایپ کنید .درپایان  ،کلمات کلیدی
را که مخاطب با جستجوی آن درگوگل به صفحه شما هدایت می شود را تایپ نمایید و با
"تأیید" به کار خود خاتمه دهید.

111

مدیریت مقاالت
مدیریت مقاله شامل نمایش تعداد رأی  ،رنک مقاله  ،تعداد مشاهده و  ...است .امکان
ویرایش و حذف مقاالت نیز وجود دارد  ،برای این منظور از سمت راست "مقاالت" را انتخاب
نموده و روی "مدیریت مقاالت" کلیک کنید و به اطالعات موردنظر دست یابید.

111

گروه جدید مقاالت
می توانید تا یک سطح برای مقاالت دسته بندی ایجاد کنید  ،برای ایجاد گروه جدیدی از
مقاالت از سمت راست "مقاالت" و سپس "گروه جدید" را انتخاب نموده و درصفحه نمایش
داده شده "عنوان" آن را تایپ نموده و "تأیید" کنید.

112

مدیریت گروه مقاالت
مدیریت گروه مقاالت شامل ویرایش و حذف است .همچنین امکان بروزرسانی چینش گروه
ها به صورت یک جا وجود دارد .از سمت راست " مقاالت" و سپس "مدیریت گروه ها" را
انتخاب نموده و مدیریت نمایید.

113

کاربران

114

مدیریت کاالهای کاربران
امکان درج کاال توسط کاربران نیز وجود دارد .پس از درج کاال  ،این کاالها به مدیر نمایش
داده می شود .در صورتی که مدیر تمایل داشته باشد می تواند این کاال را به فروشگاه اضافه
کند .از سمت راست روی "کاربران" کلیک نموده و "کاالهای دست دوم کاربران" را انتخاب
کرده و آن را مدیریت نمایید.

115

پیغام های خصوصی
ازمنوی سمت راست "کاربران" و سپس "پیغام های خصوصی" را انتخاب کنید .اطالعاتی
نظیر (فرستنده  -گیرنده  -عنوان پیام  -زمان) قابل مشاهده می باشد .ابزار "مشاهده" و
"حذف" در اختیار شماست.

116

خروجی لیست ایمیل
در این بخش می توانید لیست همه ایمیل های ثبت شده در فروشگاه شامل خریداران ،
اعضای خبرنامه و کاربران عضو را به صورت یک جا دانلود کنید .همچنین ایمیل های تکراری
حذف

می

شود

و

ایمیل

های

ناسالم

نیز

در

لیست

قرار

نخواهد

گرفت.

بدین منظور وارد مدیریت فروشگاه شوید .ازسمت راست "کاربران" و سپس "خروجی لیست
ایمیل" را انتخاب نمایید.

روی "دریافت لیست ایمیل" کلیک نمایید .پیغام "لیست ایمیل ایجاد شد  .برای دانلود کلیک
کنید" مشاهده می گردد .با کلیک روی دانلود  ،آن را دانلود نمایید.

117

مدیریت مشاوره
در این قسمت مشاوره هایی که کاربران برای مدیر ارسال کرده یا درخواست کرده اند قابل
مشاهده است .مدیر می تواند به مشاوره ها پاسخ دهد  ،از سمت راست "کاربران" و بعد
"مدیریت مشاوره" را انتخاب نموده و مشاوره های خود با کاربران را مدیریت کنید.

118

اعضای خبرنامه
کاربران مختلف می توانند آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را در بخش خبرنامه درج کنند.
بعدا از این اطالعات می توان برای تبلیغات استفاده کرد  ،ازسمت راست "کاربران" و سپس
"اعضای خبرنامه" را انتخاب نموده و آن را مدیریت نمایید.

119

مدیریت کاربران
ازسمت راست روی "کاربران " کلیک نمایید و "مدیریت کاربران" را انتخاب کنید .به
"جستجو"ی کاربر موردنظر بپردازید و اطالعات مربوطه را مشاهده نمایید  ،بخش مدیریت
کاربران امکان نمایش وضعیت هر کاربر  ،تاریخ عضویت و  ...را داراست .امکان تغییر در
موجودی اعتبار کاربر به صورت بدهکاری  ،بستانکاری وجود دارد .وضعیت آنالین بودن کاربر
نیز در این بخش نمایش داده می شود  ،امکان ویرایش و حذف کاربر نیز وجود دارد  ،امکان
تعیین و تغییر یک کاربر به صورت همکار یا مشتری وجود دارد . . .

121

ارسال پیغام گروهی جدید
توسط این بخش می توانید یک پیغام را به صورت ایمیل به همه کاربران ارسال کنید ،
ازسمت راست "کاربران" و سپس "ارسال پیغام گروهی جدید" را انتخاب نمایید" .عنوان" آن
را تایپ نمایید و "متن" را با استفاده از ابزاری که در اختیارتان قرارگرفته است تایپ نمایید.

121

مدیران

122

مدیر جدید
از سمت راست "مدیران" و سپس "مدیر جدید" را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی  ،نام کاربری جدید  ،رمز عبور جدید را درج نمایید.
می توانید انتخاب کنید که در قسمت "تماس با ما" نام این مدیر نمایش داده شود.
همان طور که قابل مشاهده است می توانید دسترسی مدیر جدید را برای یکایک قسمت
های فروشگاه تعیین نمایید.

123

مدیریت مدیران
از سمت راست "مدیران" و سپس "مدیریت مدیران" را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی مدیر و شمارش تعداد اخبار  ،مقاالت و محصوالت برای مدیران با تفکیک
تعداد کل  ،تعداد امروز  ،تعداد ماه گذشته قابل مشاهده است .با کمک ابزار ویرایش و حذف
به اعمال تغییرات دلخواه بپردازید .در انتها با کلیک روی "تأیید" تنظیمات را اعمال نمایید.

124

اخبار

125

خبر جدید
امکان درج اخبار با فیلدهای عنوان  ،گروه  ،تصویر  ،متن وجود دارد .می توانید اخبار را
همانند مقاالت به گروه خاصی از محصوالت متصل کنید  ،برای افزودن خبر جدید از سمت
راست "اخبار" را انتخاب نموده و برروی "خبرجدید" کلیک کنید .اطالعات الزم را درقسمت
"عنوان" و "گروه محصوالت" و "گروه" وارد نمایید.

آدرس تصویر را انتخاب کنید.

126

متن خبررا با استفاده از ابزاری که دراختیارتان قرارگرفته تایپ نمایید و با عالمتدار کردن
"خبرنامه" برای کاربرانی که خبرنامه رابرای خود فعال کرده اند  ،به صورت ایمیلی ارسال
نمایید.

با "تأیید" به کارخود خاتمه دهید.

127

مدیریت اخبار
مدیریت اخبار شامل جستجو  ،تعداد مشاهده  ،ویرایش و حذف است .ازسمت راست روی
"اخبار" کلیک کرده و "مدیریت اخبار" را انتخاب کنید .می توانید در قسمت "جستجو" به
جستجوی خبر مورد نظر بپردازید و همچنین اطالعات اخبار را در کادر مشخص شده دریافت
نمایید.

128

گروه جدید
امکان گروه بندی اخبار در یک سطح وجود دارد .بدین منظور از سمت راست "اخبار" و سپس
"گروه جدید" را انتخاب نموده و "عنوان" آن را تایپ نمایید.

129

مدیریت گروهها
مدیریت گروه های اخبار شامل ویرایش  ،حذف و چینش گروهی است .از سمت راست
"اخبار" و سپس "مدیریت گروه ها " را انتخاب نمایید و به دلخواه به مدیریت بپردازید.

131

منوی اصلی

131

منوی جدید
از سمت راست روی "منوی اصلی" کلیک کرده و "منوی جدید" را انتخاب کنید" .عنوان" آنرا
تایپ نمایید .امکان لینک دادن به صفحات استاتیک  ،فرم ها  ،صفحات عمومی و لینک
دستی وجود دارد .اگر مایلید به صفحات استاتیک لینک شود  ،کادرمربوطه را عالمتدار کرده
و صفحه را انتخاب نمایید.

هرکدام را که مایلید لینک شود کادر مربوطه را عالمتدار کرده و صفحه را انتخاب نمایید.
اگرمایلید بصورت دستی لینک شود " لینک دستی " را عالمتدار کرده و آدرس را تایپ
نمایید،امکان تعیین نحوه نمایش لینک نیز موجود است .مثال می توانید تعیین کنید که
لینک درصفحه جدید باز شود یا همان صفحه .امکان نمایش آن از کادرمربوطه انتخاب شود.
با "تأیید" بکارخود خاتمه دهید.
132

مدیریت منوهای اصلی
مدیریت منوها امکان ویرایش  ،حذف و تغییر چینش به صورت گروهی را داراست .از سمت
راست "منوی اصلی" و بعد "مدیریت منوهای اصلی" را انتخاب نمایید و به چینش دلخواه
بپردازید.

133

منوی فوترجدید
همانند منوی اصلی است  ،ولی در قسمت فوتر سایت نمایش داده می شود.این بخش
دارای یک حالت دسته بندی ستونی نیز است .مثال می توانید سه ستون با نامهای فروش ،
خدمات و درباره ما داشت باشید .و منوها را در زیر این ستون ها نمایش دهید.ازسمت
راست"منوی اصلی" و سپس" منوی فوترجدید" را انتخاب نمایید.
مشخص کنید که لینک آن چگونه باشد.لینک به صفحات استاتیک  -فرم ها  -صفحات
عمومی

و

یا

لینک

دستی.

اگر

لینک

دستی

تعیین کنید در چه محلی نمایش داده شود.

با " تأیید" به کار خود خاتمه دهید.
134

است

آدرس

آنرا

وارد

نمایید

مدیریت منوهای فوتر
مدیریت منو ها امکان ویرایش  ،حذف و تغییر چینش به صورت گروهی را داراست .بدین
منظور از سمت راست "منوی اصلی" سپس "مدیریت منوهای فوتر" را انتخاب نمایید.

135

صفحات استاتیک

136

صفحه استاتیک جدید
صفحات استاتیک صفحات دلخواه شما هستند که می توانید به دلخواه به تعداد نامحدود
ایجاد کنید .از این صفحات می توانید تحت عناوین مختلف مانند راهنمای سایت  ،آموزش
خرید و  ...استفاده کنید .این صفحات قابلیت اتصال به منوی اصلی و منوی فوتر را دارند.
از سمت راست روی "صفحات استاتیک" کلیک نموده و "صفحه جدید" را انتخاب کنید.
درصفحه ی نمایش داده شده "عنوان" آن را تایپ نمایید و متن مورد نظر را با استفاده از
ابزاری که در اختیار شماست تایپ کنید.

باکلیک روی " تأیید" کارتان را به اتمام برسانید.

137

مدیریت صفحات استاتیک
مدیریت صفحات شامل ویرایش و حذف است .در این صفحه " آی دی  -عنوان صفحه و
محصوالت" نمایش داده می شوند .برای مدیریت آن ها می توانید از سمت راست "صفحات
استاتیک" سپس " مدیریت صفحات" را انتخاب کنید.
عنوان صفحات و ابزاری برای حذف و ویرایش در اختیار شماست .هم چنین می توانید
صفحه استاتیک را به یک یا چند کاال اختصاص دهید .برای این منظور از "کاالی جدید" برای
افزودن به لیست کاال یا از "مدیریت کاال" برای ویرایش لیست کاالها استفاده نمایید.

138

تبلیغات

139

تبلیغ جدید
امکان درج تبلیغ بر اساس محل قرارگیری آن وجود دارد .البته محل قرارگیری تبلیغ بر اساس
طرح سایت می تواند متفاوت باشد برای افزودن تبلیغ جدید از سمت راست روی "تبلیغات
" سپس " تبلیغ جدید" کلیک کنید .درصفحه باز شده عنوان آن را تایپ نمایید .محل قرار
گیری آن را انتخاب نمایید که در موقعیت اول  -دوم  -سوم و ...قرار گیرد.
درقسمت "لینک" آدرس را وارد کنید .تا هر وقت کاربر برروی آن کلیک کرد به صفحه مورد
نظر هدایت شود.
امکان درج تبلیغ برای صفحات مختلف نیز وجود دارد .مثال می توانید یک تبلیغ را فقط در
صفحه نخست یا فقط در گروه خاصی نمایش دهید .پس صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید.

آدرس عکس را انتخاب کنید.

141

مشخص کنید تبلیغ برای چه مدت زمانی نمایش داده شود .اگر نامحدود است تیک نامحدود
را فعال کنید و اگر محدود است تیک آن را فعال نموده و محدوده شروع و اتمامش را وارد
نمایید.

در نهایت کارتان را " تأیید" کنید.

141

مدیریت تبلیغات
مدیریت تبلیغات امکان جستجو  ،ویرایش و حذف را به شما می دهد .از سمت راست
"تبلیغات" سپس "مدیریت تبلیغات" را انتخاب نموده و به دلخواه مدیریت نمایید.

142

دانلود

143

دانلودفایل جدید
امکان درج تعداد نامحدودی فایل برای دانلود به صورت عمومی وجود دارد .دانلود فقط
برای کاربران عضو فعال خواهد بود  ،از سمت راست قسمت "دانلود" گزینه "فایل جدید" را
انتخاب نمایید .درصفحه نمایش داده شده "عنوان" و " گروه " را مشخص نمایید.

برای گذاشتن تصویر  ،آدرس عکس ذخیره شده را وارد نمایید.

144

اگر می خواهید برای فایلتان پیوست بگذارید آدرس آن را درقسمت مشخص شده وارد
نمایید.

واگر مایلید لینک دانلود داشته باشد آدرس آن را تایپ نمایید.

متن دلخواه را می توانید درقسمت "متن" با استفاده از ابزاری که در اختیارتان قرار داده
شده تایپ نمایید و با کلیک روی " تأیید" به کارتان خاتمه دهید.

145

مدیریت فایلها
مدیریت فایل ها امکان ویرایش و حذف را به شما می دهد .بدین منظور از سمت راست
"دانلود" سپس " مدیریت فایلها " را انتخاب نموده و با توجه به "عنوان" و ابزار "ویرایش" و
"حذف" که در اختیار شماست مدیریت نمایید.

146

گروه جدید
می توانید یک دسته بندی برای فایل های مختلف داشته باشید .دسته بندی در یک سطح
انجام می شود .برای ایجاد گروه جدید دانلودی از قسمت "دانلود" گزینه "گروه جدید" را
انتخاب نموده و "عنوان" گروه را تایپ نمایید و تأیید کنید.

147

مدیریت گروههای دانلودی
مدیریت گروه ها به شما امکان ویرایش  ،حذف و تغییر چینش به صورت گروهی را می دهد
 ،ازسمت راست قسمت "دانلود" بر روی "مدیریت گروهها" کلیک نموده و به دلخواه گروهها
را چینش  -ویرایش یا حذف می کنیم و در نهایت با کلیک روی "بروزرسانی چینش" کار به
پایان می رسد.

148

اسالیدر

149

اسالید جدید
امکان درج اسالیدها به تفکیک محل نمایش (صفحه نخست یا دسته بندی خاصی از کاالها)
وجود دارد .برای نمایش اسالید جدید از سمت راست قسمت "اسالیدر" گزینه "اسالید جدید"
را انتخاب نموده و در صفحه باز شده "عنوان" آن را تایپ نمایید.
محل نمایش آن را انتخاب نمایید.

آدرس "لینک" آن راتایپ نموده و سپس آدرس "تصویر" را که ذخیره نموده اید انتخاب کنید.
وضعیت "فعال" یا "غیرفعال" بودن آن را برای نمایش یا عدم نمایش این اسالید انتخاب
نموده و برای خاتمه  ،کارتان را تأیید کنید.

151

مدیریت اسالیدها
مدیریت اسالید ها به شما امکان ویرایش  ،حذف و تغییر چینش را می دهد .برای این
منظور از سمت راست روی "اسالیدر" کلیک کرده و "مدیریت اسالیدها" را انتخاب نمایید و
چینش جدیدی را مطابق خواسته خود رقم بزنید.

151

اسالیدمتن جدید
اسالیدر متنی  ،می تواند برای بخش های مختلفی استفاده شود.

ازسمت راست روی

"اسالید" کلیک نموده و "اسالید متن جدید" را انتخاب کنید .متن دلخواه را در قسمت متن
تایپ نموده و آدرس لینک را درقسمت مربوطه وارد نمایید و با " تأیید" به کارتان خاتمه
دهید.

152

مدیریت متن اسالیدها
مدیریت اسالیدر متنی به شما امکان ویرایش و حذف را می دهد .با انتخاب "مدیریت متن
اسالیدها" از "اسالیدر" در سمت راست صفحه می توانید اسالیدهای متنی خود را مدیریت
نمایید.

153

نظرسنجی

154

نظرسنجی جدید
امکان ایجاد نظرسنجی به تعداد نامحدود وجود دارد .ولی فقط یک نظرسنجی می تواند
همزمان فعال باشد .امکان درج نظرسنجی با تعداد نامحدودی گزینه برای پاسخ وجود دارد.
برای

افزودن

نظرسنجی

جدید

می

توانید

از

سمت

راست

از

قسمت

"نظرسنجی" گزینه "نظرسنجی جدید" را انتخاب نمایید" .سوال" آن را تایپ نموده و در
قسمت "پاسخ ها" در هر خط یک پاسخ بنویسید و توجه داشته باشید که قابل ویرایش
نمی باشد.

با تایید ان بکار خود خاتمه دهید.

155

مدیریت نظرسنجی ها
در قسمت مدیریت نظرسنجی می توانید آمار هر نظر را به صورت عددی و نموداری مشاهده
کنید.
ازسمت راست گزینه "نظرسنجی" سپس "مدیریت نظرسنجی ها" را انتخاب نموده و در
صفحه

نمایش داده شده آن را مدیریت نمایید .امکان تغییر نظرسنجی فعال در این بخش

وجود دارد .مدیریت نظرسنجی به شما امکان مشاهده آمار و همین طور "حذف" را می دهد.

156

لینکستان

157

افزودن پیوند جدید
در این بخش می توانید لینک های مفیدی را به سایت اضافه کنید.
برای این منظور از سمت راست بر روی " لینکستان" کلیک نموده و "لینک" جدید را انتخاب
نمایید .در صفحه نمایش داده شده "عنوان" آن را تایپ نموده و آدرس لینک را وارد نمایید
و با تأیید آن به کارخود خاتمه دهید.

158

مدیریت پیوندها
مدیریت لینکستان به شما امکان ویرایش و حذف را می دهد .برای مدیریت نمودن لینک
ها می توانید از سمت راست " لینکستان" و سپس " مدیریت لینکها" را انتخاب کنید.

159

ویدئو گالری

161

ویدئوی جدید
از

سمت

راست

"ویدئو

گالری"

سپس

"ویدئو"ی

جدید

را

انتخاب

نمایید.

عنوانی برای آن تایپ نمایید .تصویری برای آن درج نمایید (بعنوان مثال )ScreenShot
ویدئو را با فرمت های ( mp1و  )flvآپلود کنید.
توضیحاتی برای آن درج نمایید و با فشردن " تأیید" ویدئو درج خواهد شد.

161

مدیریت ویدئوها
از

سمت

راست

"ویدئو

گالری"

سپس

"مدیریت

ویدئوها"

را

انتخاب

نمایید.

عنوان ویدئو و تاریخ درج قابل مشاهده است .با استفاده از ابزار "ویرایش" و "حذف" تغییرات
الزم را اعمال نمایید.

162

لیست سیاه IP

163

درج  IPجدید
از سمت راست "لیست سیاه  "IPو سپس "درج  IPجدید" را انتخاب نمایید .
 IPجدید را درقسمت مربوطه وارد نمایید .تعیین نمایید محدودیت برای چه مدتی باشد(
 11ساعت یا همیشه) .توجه نمایید محدودیت برای آی پی هایی اعمال می شود که دفعات
تالش آنها بیش از  01بار باشد و یا مدت محدودیت آن ها برای همیشه تنظیم شده باشد.
در انتها با کلیک روی " تأیید" تنظیمات را ذخیره نمایید.

164

مدیریت لیست سیاهIP
از سمت راست "لیست سیاه  "IPو سپس "مدیریت IPها" را انتخاب نمایید.
 ، IPدفعات تالش  ،زمان آخرین تالش و مدت محدودیت قابل مشاهده است .هم چنین
می

توانید

با

کمک

ابزار

به

ویرایش

165

یا

حذف

مورد

دلخواه

بپردازید.

داشبورد

166

داشبورد
با ورود به داشبورد اطالعات آماری در اختیار شما قرار می گیرد.
"آمار بازدید 11روز گذشته" از فروشگاه و همینطور "سفارشات  01روز گذشته" به صورت
نمودار در باالی صفحه قابل مشاهده است.
کادری برای یادداشت ها و یاد آوری ها تعبیه شد ه است.

بازدیدها به تفکیک "این هفته – هفته گذشته و این ماه" قابل رویت است.
سپس "تعداد کاالها – تعداد کاربران و آخرین ورود مدیریت".
در ادامه "سفارشات" را به تفکیک "معلق -فروخته شده -حذف شده و  ".....می توان مشاهده
نمود.

167

تنظیمات

168

عمومی
سربرگ "عمومی" را انتخاب نمایید.
عنوان سایت خود را تایپ نمایید .قالب دلخواه را از بین قالب های موجود انتخاب نمایید.
عبارتی برای "پاصفحه" بنویسید .که در انتهای سایت نمایش داده خواهد شد .مانند "کلیه
حقوق مادی و معنوی برای این فروشگاه محفوظ است"
کلمات کلیدی برای سایت خود تایپ نمایید .این کلمات هنگام جستجوی کاربران در گوگل
سایت شما را در اولویت باالتری قرار می دهد .درواقع این کلمات برای سئوی سایت مهم
می باشند.
توضیحاتی که در این بخش می نویسید هنگام جستجو در جستجوگرها بعنوان توضیحات
سایت شما نمایش داده می شوند.
کدهای اضافی سایت خود را می توانید در قسمت "کدهای اضافی" بنویسید.
اگر تمایل دارید شناسه یا هو درج نمایید .و تعداد کاالها در یک صفحه کامال انتخابی و
دلخواه است .و نوع صفحه بندی را انتخاب نمایید.
وضعیت "فعال" و یا "غیرفعال" را برای سایت انتخاب نمایید.
در قسمت "نوع جستجو" مشخص کنید کلمه ای که تایپ می شود "فقط در عناوین" جستجو
شود یا در "متن" ها

در انتها با "ذخیره تنظیمات" به کار خود پایان دهید.
169

سفارشات
سربرگ "سفارشات" را انتخاب نمایید.
مبدأ ارسال سفارشات را تعیین نمایید.
به عنوان راهنمایی کد استان های هم جوار در زیر درج شده است.

آدرس

کامل

فرستنده

و

شماره

تماس

پشتیبانی

را

درج

نمایید.

از میان روش های پرداخت  ،آن هایی را که مد نظر می باشند بصورت فعال درآورید.
حداکثر بن قابل خرید و مبلغ آن را تعیین نمایید.
171

اگر فروشگاه شما نیازی به عبارت "باگارانتی" و "بدون گارانتی" ندارد  ،آن را با کلمه دلخواه
جایگزین نمایید.
انتخاب کنید که تخفیف پانداویلی و تخفیف کلی هم زمان استفاده شوند یا خیر.
می توانید مبلغی را تعیین نمایید که برای فاکتورهای با مبالغ باالتر از آن  ،هزینه ارسال
رایگان باشد.
می توانید برای کاالها مالیات ارزش افزوده اعمال نمایید .بدین منظور ابتدا اعمال مالیات
ارزش افزوده بر روی کاالها را "فعال" نمایید .میزان مالیات ارزش افزوده را درج نمایید .در
نهایت گروه های فعال برای مالیات ارزش افزوده را انتخاب نمایید.

با "ذخیره تنظیمات" به کار خود پایان دهید.

171

شبکه های اجتماعی
سربرگ "شبکه های اجتماعی" را انتخاب نمایید.
آدرس صفحه خود را در کادر مربوطه وارد نمایید تا لینک انجام شود.

172

برندینگ
سربرگ "برندینگ" را انتخاب نمایید.
برای درج لوگوی سایت خود روی "فاکتور" و "برچسب سفارش" از این قسمت استفاده کنید.
توجه فرمایید که عکس لوگوی صفحات فاکتور باید اندازه  11*111پیکسل داشته و عکس
لوگوی لیبل سفارش باید اندازه  11*111پیکسل داشته باشد.

173

فنی
ابتدا سربرگ تنظیمات و سپس سربرگ "فنی" را انتخاب نمایید.
اطالعاتی که می بینید هنگام نصب فروشگاه در این مکان قرار گرفته شده اند .در صورت لزوم
می توانید آنها را تغییر دهید .همانند آدرس سایت  -آدرس ایمیل – اطالعات هاست و...
می توانید نوع کپچا را انتخاب نمایید .
شما باید در سایت  http://google.com/recaptchaسایت خود را ثبت کنید و  key siteو
 secret keyرا در تنظیمات فروشگاه وارد نمایید تا  recaptchaبرای شما لود شود.
در ضمن  ،اگر از چند دامین استفاده می کنید  ،باید همه دامین ها را یک جا در recaptcha
به عنوان یک سایت ثبت نمایید.
کد نماد اعتماد  ،کد ساماندهی  ،کد نظام صنفی را می توانید در قسمت مربوطه قرار دهید.
نام پوشه ادمین در این قسمت قابل تغییر است.
نوع ارسال ایمیل را از بین  php mailو  smtpمی توانید انتخاب کنید و آدرس سرور  smtpو
پورت آن را به همراه نام کاربری و رمز عبوردرج نمایید.
برای زمانی که کاربران می توانند کاال درج کنند  ،می توانید پسوندهای مجاز آپلود فایل را
تعیین نمایید .توجه فرمایید که همانند مثال  ،پسوندها بدون فاصله درج شوند و برای
تفکیک آنها ازهم از ویرگول ( )،استفاده نمایید.
با کلیک روی "ذخیره تنظیمات" تغییرات لحاظ شده را ذخیره نمایید.

174

175

متون
ابتدا تنظیمات و سپس سربرگ "متون" را انتخاب نمایید.
در این قسمت می توانید تنظیمات متن ها را انجام دهید.
همانند تماس با ما  -پیام غیرفعال بودن  -پیام بعد از ثبت سفارش قبل از انتخاب روش
پرداخت  -پیام بعد از ثبت سفارش واریز به حساب  -پیام بعد از ثبت سفارش کسر از حساب
 پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت در محل  -پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت در محل باپیک  -توضیحات برای کاربران  -متن زیر سبد خرید  -متن فوری  -متن سبد خرید  ،ارسال
 متن تماس با ما فوترمی توانید توضیحاتی در مورد فروشگاه خود در قسمت "توضیحات -فوتر" بنویسید.
شماره تماسی که در انتها وارد می نمایید در باالی سایت به نمایش در خواهد آمد.
با "ذخیره تنظیمات" تغییرات را ثبت نمایید.

176

177

مدیریت
ابتدا "تنظیمات" سپس سربرگ "مدیریت" را انتخاب نمایید.
انتخاب کنید که "افزودن کاالی مشابه" از "لیست کل محصوالت باشد" یا از "لیست محصوالت
هم گروه".

مقدار دلخواه را در "موجودی در حال اتمام" و "تعداد رکورد در صفحات مدیریت" وارد نمایید.

در انتها با "ذخیره تنظیمات" به کارخود پایان دهید.

178

تنظیمات پیامک

179

تنظیمات پیامک
درصورتی که می خواهید از سرویس پیام کوتاه استفاده نمایید وضعیت آن را در حالت فعال
قرار دهید.
نام کاربری و رمز عبور پنل پیامک خود را در این قست وارد نمایید.
متن پیام های مورد نظر را با توجه به موارد موجود تنظیم نمایید .می توانید مواردی را (که
صالح می دانید) برای کاربر غیر فعال کنید.
می توانید بخش مشاوره را برای مدیر به حالت فعال یا غیر فعال درآورید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در اختیارتان قرار داده شده است.

181

متن ایمیل ها

181

ثبت سفارش
امکان ویرایش متن ایمیل های ارسالی از طرف سیستم در بخش مدیریت وجود دارد.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" سپس "ثبت سفارش" را انتخاب کنید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد.
عنوان و متن ایمیل در زمان ثبت سفارش برای مدیر و کاربر (بطور جداگانه) درج نموده و
آن را ذخیره نمایید.

182

فراموشی رمز عبور
امکان ویرایش متن ایمیل های ارسالی از طرف سیستم در بخش مدیریت وجود دارد.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" و سپس "فراموشی رمز عبور" را انتخاب
کنید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد.

عنوان و متن ایمیل فراموشی رمز را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

183

پاسخ تماس با ما
امکان ویرایش متن ایمیل های ارسالی از طرف سیستم در بخش مدیریت وجود دارد.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" و سپس "پاسخ تماس با ما" را انتخاب
کنید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد.
عنوان و متن ایمیل پاسخ تماس با ما را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

184

معرفی کاال به دوستان
امکان ویرایش متن ایمیل های ارسالی از طرف سیستم در بخش مدیریت وجود دارد.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" سپس "معرفی کاال به دوستان" را انتخاب
کنید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد.
عنوان و متن ایمیل معرفی کاال را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

185

ارسال خبر برای اعضای خبرنامه
امکان ویرایش متن ایمیل های ارسالی از طرف سیستم در بخش مدیریت وجود دارد.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" سپس "ارسال خبر برای اعضای خبرنامه"
را انتخاب کنید.
لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد.
عنوان و متن ایمیل را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

186

امضای ایمیل ها
امکان درج امضای ایمیل وجود دارد .امضای ایمیل متنی است که به صورت خودکار به
انتهای همه ایمیل های ارسالی اضافه می شود.
بدین منظور از مدیریت فروشگاه "متن ایمیل ها" و سپس "امضای ایمیل ها" را انتخاب
کنید.
متن امضای ایمیل را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

187

مدیریت فایل

188

مدیریت فایل
در این قسمت می توانید مدیریت پوشه  Uploadو  Templateسیستم را برعهده بگیرید.
پوشه  Uploadشامل تمامی فایل هایی است که توسط سیستم آپلود می شوند و پوشه
 Templateتمامی قالب ها و ظاهر فروشگاه شما را در بر می گیرد.
شما می توانید فایل جدیدی آپلود کنید .بین پوشه ها پیمایش کنید  ،حذف کنید یا لینک
مشاهده فایل ها را دریافت کنید.

189

تغییر رمز

191

تغییر نام کاربری و کلمه عبور بخش مدیریت
بدین منظور از سربرگ باالی صفحه "تغییررمز"را انتخاب نموده و "نام کاربری جدید" و "کلمه
عبورجدید" را همراه با تکرار کلمه عبور وارد کنید.

با " تأیید" تغییرات را ثبت نمایید.
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