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 مقدمه

نی ط تیم فافزار مشابه داخلی و خارجی توسپس از بررسی چندین نرم ،سایتی وباسیستم مدیریت محتو

 جود داردارفرما وکتوسعه و تغییرات بر اساس نظر  سازی،امکان شخصیاندازی شد. تولید و راه مهیانت شمال

 .ها وجود نداردو هیج محدودیتی از لحاظ فنی روی ماژول

 

 مهیانت شمال عبارتند از:سایت افزار مدیریت محتوای وبنرم هایویژگی

 ASP.NET (Net Framework 4.5)مبتنی بر  .1

 MS SQL Server 2014پایگاه داده قدرتمند  .2

 معماری چند الیه .3

 محیط کامال فارسی .4

 (UTF-8 Encoding) های دنیاپشتیبانی از کلیه زبان .5

 های داخلیقابلیت استفاده در محیط اینترنت ، اینترانت و شبکه .6

 Web Serviceامکان استفاده از  .7

 Ajaxاستفاده از تکنولوژی  .8

 ها  گرا و سازگار با انواع مرورگرواکنش .9

 ینامیک بودن سایتد .10

ووجسازی شده برای موتورهای جستبهینه .11



 فروشگاهی شرکت مهیانت شمال سیستممعرفی امکانات 

 013 – 33237675، 33246480تلفن: ، 12، ساختمان گل مریم، واحد 1رشت، خیابان معلم، پشت شهرداری منطقه 

 www.Mahyanet.com :سایتوب

3 

 لیست امکانات

 پیشرفتهپکیج  ایحرفهپکیج  پکیج پایه امکانات

    بنر صفحه نخست

 1بندی محصوالت دسته
   

     2محصوالت  مدیریت

    مدیریت قیمت همکار

 3مدیریت تخفیف کلی محصوالت 
   

    مدیریت برند محصوالت

    4مدیریت محصوالت چند قیمتی

 5مدیریت سبد خرید
   

     6مدیریت سفارشات

    سفارشرهگیری 

    ارسال نظر روی محصوالت

    نمایش محصوالت مرتبط 

 7سازی محصوالتقابلیت مرتب
   

 8محصوالت یجووجست قابلیت
   

 9عضویت و اختصاص پنل کاربری
   

    های اجتماعیاتصال به شبکه
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    اتصال به درگاه بانک

    اتصال به پنل پیامک

    (Web View)  اندروید اپلیکیشن 

 خدمات اولیه سئو 

    گر(وجو)ثبت در موتورهای جست

    پیام متحرک

    پیوند متنی

    اخبار فروشگاه

    کاشی های تبلیغاتی

    10غیرفعال کردن سبد خرید

    عضویت در خبرنامه

    چت آنالین ماژول

 ماه1    همکاری در ورود داده اولیه 

 ماه 6  ماه 2 ماه 1 رایگان پشتیبانی

 جلسه 5 جلسه 2 جلسه 1 رایگان آموزش حضوری

 5,200,000 3,000,000 2,400,000 )تومان( قیمت

 

برآورد هزینه  وجود ندارد، افزودن ویژگی هایی که در پکیج انتخابی  جهتدر صورت انتخاب هر پکیج : توجه

 .مجزا انجام می گردد
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  توضیحات

 د.دارهر محصول به چندین دسته وجود زمان نسبت دادن همامکان در دسته بندی محصوالت  .1

 وزن، قیمت نهایی، ،پیش از تخفیف قیمتکد محصول، عنوان، شامل  محصولاطالعات پایه  .2

 ست.احصول تصویر اصلی، تصاویر ضمیمه به تعداد نامحدود و فایل کاتالوگ م، موجودی، توضیحات

ود. شاعمال می شده توسط کاربر، روی کل محصوالت سایت، درصد تخفیف مشخصکلیدر تخفیف  .3

اربر را توسط ک های ویژه کاربرد داشته و قابلیت فعال و غیرفعال شدنتخفیف برای مناسبتاین نوع 

 .داراست

 حصول(مامکان تعریف ویژگی های مختلف )مانند رنگ های مختلف محصول یا اندازه های مختلف  .4

 برای محصول و قیمت گذاری مجزا برای هر ویژگی و قابلیت انتخاب آن توسط مشتری.

 وجود دارد.« کاربر عضو»و « مهمان کاربر»سفارش به دو صورت امکان ثبت  .5

ت  سفارشا شده را در پنل مدیریت به همراه جزییات و وضعیتتواند سفارش ثبتمدیریت سایت می .6

عیت وض ،ارسال شده( مشاهده نموده و بر حسب شرایط )جدید، در جریان، نادیده فرض شده و

ل از وجی اکسامکان پرینت فاکتور هر سفارش و دریافت خر چنینهم رسانی نماید.روزسفارش را به

 .استاطالعات همه مشتریان نیز فراهم 

در  ،ی()صعودی و نزول محصول قیمتو برند  ،محصوالت بر اساس جدیدترینمحصوالت سازی مرتب .7

 هر دسته قابل انجام است.

 :استجو به دو صورت وقابلیت جست .8

o  حصول( ماساس تایپ حروف ابتدایی نام  پیشنهاد بربر اساس عنوان محصوالت )به همراه 

o اساس بازه قیمت و یا  برند محصوالت  بر 

-عیت آند و وضسفارشات ثبت شده خو، کاربری کاربران عضو این امکان را دارند که با ورود به پنل .9

 ها را مشاهده نمایند.

قیمت  وساناتشرایط فعلی و نامکان غیرفعال کردن موقت امکان خرید از کل سایت، این قابلیت در  .10

 د.ی سازممحصوالت می تواند کاربرد داشته باشد و فرصت الزم برای بروز رسانی قیمت را فراهم 


