مقدمه :

یکی از مزایای فروشگاه اینترنتی  ،کم بودن هزینهی راهاندازی آن است  .چرا که نیازی به خرید ملک  ،خودرو و لوازم
اداری نیست و فقط به تعداد محدودی کارمند احتیاج دارید  .فقط کافی است سایت و یا اپلیکیشن خود را آماده
کرده و کسب و کارتان را راهاندازی کنید  .اگر قبال شرکتی سنتی داشته و یا دارید  ،این تغییر میتواند خیلی راحتتر
انجام شود .شما به فروش همان محصوالت قبلی که به اندازهی کافی هم از آن در اختیار دارید  ،ادامه میدهید و
باعث افزایش تعداد مشتریانتان میشود.
اینترنتی شدن فقط
ِ
یکی دیگر از مزایای فروشگاه اینترنتی این است که فاصلهها را به راحتی از میان بر میدارد  ،به این صورت که
فاصلهی مشتریان تا فروشگاه شما فقط به اندازهی یک ( کلیک ) است  .از طریق کسب و کار آنالین شما میتوانید
با مشتریان در تماس باشید  ،به سؤاالت آنها پاسخ دهید و مشکالت شان را حل کنید و از همه مهمتر اینکه ،
میتوانید سفارشات و پرداخت ها را مستقیما دریافت کنید.

امکانات نرم افزار

پنل مدیریت
• تعریف دسته بندی نامحدود توسط مدیر
• تعریف محصول نامحدود توسط مدیر
• تعریف حداکثر  5تصویر و  15ویژگی برای هر محصول توسط مدیر
• تعریف محصوالت ویژه و پر فروشترین ها توسط مدیر برای نمایش در صفحه اصلی سایت
• تعریف کد تخفیف مناسبتی با تاریخ شروع و پایان
•

امکان تعریف تخفیف اولین خرید برای مشتریان توسط مدیر به صورت درصدی

•

امکان مشاهده و گزارش گیری از تراکنش ها به صورت روزانه  ،ماهیانه و ساالنه توسط مدیر

• امکان تغییر وضعیت سفارشات(با چهار وضعیت  :لغو شده  ،پرداخت شده ،درحال انجام و تحویل شده)
• مشاهده و گزارش گیری به صورت ساالنه  ،ماهیانه و روزانه توسط مدیر
• مدیریت تماس با ما
• امکان مشاهده اطالعات مشتریان و مشاهده سابقه خرید آنها
• امکان ایجاد  ،ویرایش و حذف بالگ توسط مدیر
• امکان ایجاد  ،ویرایش و حذف اخبار توسط مدیر
• امکان حذف ویرایش تأیید یا رد نظرات هر محصول توسط مدیر
• مدیریت درباره ما
• ارسال پیامک به کاربران در مراحل مختلف ثبت و پیگیری سفارش توسط مدیر
• گزارش گیری سفارشات بر اساس زمانبندی ماهانه و ساالنه توسط مدیر

سایت و اپلیکیشن ها
• مشاهده و انتخاب محصول ها جهت افزودن به سبد خرید و یا حذف آنها
• جستجو میان محصوالت بر اساس نام ویژگی ها توسط کاربر
• جستجو میان تیتر و محتوای خبر و وبالگ توسط کاربران
• اسالیدر صفحه اصلی
•

افزودن محصول به لیست عالقه مندی های خود جهت خرید در مراجعات بعدی

• نظر دهی کاربران الگین شده زیر هر محصول یا خبر و یا بالگ
• فیلتر محصوالت بر اساس قیمت و دسته بندی توسط کاربر
• صفحه درباره ما شامل توضیحات و خدمات و مشتریان سایت
• صفحه تماس با ما شامل اطالعات آدرس  ،تلفن ها و نقشه
•

صفحه مقایسه محصوالت با توجه به ویژگی های اصلی محصوالت توسط کاربر حد اکثر  3مورد

• پرداخت آنالین یا پرداخت در محل توسط کاربر
• نمایش محصوالت ویژه در صفحه اصلی
•

عضویت آسان کاربران در سایت با استفاده از شماره تماس و کد فعال سازی

بهترین گزینه انتخاب ما برای شماست !

