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بسمه تعالي
عنوان پروژه:

(فروشگاه الکترونیکی)
تهیه کننده  :مهیانت شمال
مشخصات فني نرم افزار:
سیستم مدیریت محتوی وب سایت شرکت مهیا نت پس از بررسی چندین نرم افزار مشابه داخلی و خارجی
توسط تیم فنی مهیا نت تولید و راه اندازی شد .این نرم افزار با جدیدترین تکنولوژی روز مطابقت داشته و از
قویترین نرم افزارها و زبانهای برنامه نویسی برای تولید آن استفاده شده است .

امکانات نرم افزار مدیریت محتوای وب سایت شركت مهيا نت :



مبتني بر ASP.NET



پایگاه داده قدرتمند MS SQL Server 8002



معماری چند الیه



محيط كامال فارسي



پشتيباني از كليه زبان های دنيا()UTF-2 Encoding



قابليت اتصال به سایت های دیگر از طریق )XML(RSS



امکان استفاده از Web Service



استفاده از تکنولوژی Ajax



واكنش گرا

().Net Framework 5.3
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امکانات فروشگاه الکترونیکی:
 دسته بندی محصوالت
 امکان اضافه نمودن تصویر برای هر محصول
 امکان اضافه نمودن بينهایت توضيحات و تصویر
 امکان عضویت در فروشکاه
 پرداخت بدون عضویت
 قابليت پرداخت آنالین
 قابليت پرداخت در محل
 جستجوی پيشرفته محصوالت
 درج اخبار و اطالعيه
 درج تبليغات تصویری
 پيام باالی صفحه
 منو ساز حرفه ای
 ثبت تمامي سفارشات در پایگاه داده
 مدیریت كامل سفارشات (در جریان – نادیده فرض شده -در حال ارسال – ارسال شده )...
 پيگيری آنالین وضعيت سفارش از طریق سایت به كمک كد رهگيری
 مشاهده اقالم سفارش شده در سبد خرید
 امکان اتصال به سامانه SMS
 امکان اتصال به شبکه های اجتماعي
 طراحي تم ظاهری بر اساس نظرات كارفرما
 امکان گالری تصاویر
 صدور فاكتور
 فاكتور قابل پرینت
 امکان قيمت گزاری برای همکار
 امکان عضویت همکاران
 امکان ارسال خبر نامه
 امکان گزارش فروش روزانه
 اختصاص كد فروشگاهي برای هر محصول
 امکان بررسي موجودی
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 امکان دریافت روزانه موجودی از انبار
 اتصال به تمامي درگاههای بانکي
 مشاهد سوابق مشتری
 گزارش كامل خرید و فروش
 واكنش گرا
 آمار بازدید

برآورد قيمت :
ردیف

توضيح خدمات

1

سيستم فروشگاه ساز مهيا نت (با امکانات ذكر شده یک زبانه)

8

 300مگابایت فضای وب یکساله

قـيـمـت(ریال)

18/000/000
رایگان

جمع كل  :دوازده ميليون ریال

 پس از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ پيش پرداخت نسخه اوليه سایت ظرف مدت  10روز
آماده و آموزشهای الزم داده خواهد شد.
 بر آورد زماني برای كل پروژه  53روز مي باشد.
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