نواندیشان وب

گروه مهندسین نواندیش
طراحی سایت  -اپلیکیشن موبایل  -مشاوره – پشتیبانی

اصفهان ،انتهای بلوار اشرفی اصفهانی  ،بلوارطالقانی ،مجتمع عرشیا ،طبقه دوم تلفن031 - 33517735 :
یا لطیف
پیوست  :1تعرفه طراحی و پیادهسازی وبسایت به تفکیک امکانات
بسته

عنوان
مدیریت فهرست ها و منوهای آبشاری

مدیریت محتوای سایت
.1بسته پایه
(الزامی)

نمونه کار

-

مدیریت کاربران ،اعضا و مدیران سایت

مدیریت پوسته و قالب وب سایت

-

مدیریت نظرات و دیدگاه کاربران

دنیای مجازی کسب و کار خود را به ما بسپارید...

-

توضیحات
امکان ایجاد نامحدود گزینه های منو و فهرست
امکان ایجاد صفحات به صورت نامحدود (صفحه اصلی ،تماس با ما،
درباره ما و )..
امکان افزودن ،حذف و ویرایش مطالب
زمانبندی ارسال مطالب جدید در آینده
امکان دسته بندی (شاخه بندی) مطالب و نوشته های سایت
ویرایشگر قدرتمند برای ثبت محتوای نوشته و مطلب
درج اتوماتیک تاریخ
امکان بارگذاری فایل ،تصاویر و ویدئو در نوشته
امکان ثبت برچسب های مختلف برای مطالب
امکان ذخیره به عنوان پیش نویس ،بازبینی و یا انتشار مطلب
امکان پیش نمایش مطلب قبل از انتشار نهایی
آرشیو مطالب
امکان ثبت نظرات توسط کاربران روی مطالب
امکان ساخت  QR-Codeجهت دسترسی سریعتر به اطالعات از
طریق تلفن همراه
امکان ثبت نمونه کارها به همراه تصاویر ،توضیحات ،نام کارفرما،
لینک نمونه کار و ...
نمایش لیست کلیه کاربران و اعضای فعال و غیر فعال ثبت نامی در
وب سایت
اختصاص شناسه کاربری منحصر بفرد به هر کاربر
امکان افزودن و یا حذف کاربران توسط مدیر
امکان ویرایش و تغییر در اطالعات کاربران از جمله نام ،نام کاربری،
پست الکترونیک ،رمز عبور ،گروه کاربری و …
امکان تغییر سطح دسترسی کاربران
امکان تغییر جزئی ترین پیکر بندی های مربوط به پوسته سایت
مانند تغییر رنگ ،فونت ،اندازه متن ،اندازه تصاویر و..
امکان ثبت نظر و دیدگاه برای هر مطلب توسط کاربران و یا
میهمانان سایت
امکان غیر فعال کردن نظرات برای یک مطلب خاص
امکان نمایش نظرات ثبت شده پس از تایید مدیریت
مدیریت و ویرایش نظرات توسط مدیر سایت
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-

مدیریت رسانه و تصاویر

نقشه گوگل
فرم تماس

داشبورد مدیریتی
سواالت متداول ()FAQ
نظرسنجی
صفحه بروز رسانی
امنیت پایه

bruteforce ،injection

-

پایگاه دانش
قیمت:
ارسال پیامک اطالع رسانی
.2پنل پیامک

ارسال پیامک جمعی به کاربران خبرنامه
ارسال پیامک دستی

.3جستجوی
پیشرفته

جستجوی پیشرفته

.4منوی پیشرفته

منوی پیشرفته ()mega menu

.5سئو

سئوی پایه

.6ارتباط با
مشتریان

ارتباط با مشتریان (تیکتینگ)

 api .7تلگرام

ارتباط سایت با شبکه اجتماعی تلگرام

امکان بارگذاری مطالب آموزشی و منتخب توسط مدیر و دانلود آنها
توسط کاربران به صورت فیلم ،تصویر ،فایل  ،pdfمقاالت و ...

تومان
 اطالع رسانی مدیر سایت از این که فردی در وب سایت پیام یادرخواستی قرار داده است
 ارسال پیامک با محتوای تعیین شده به کاربرانی که در خبرنامه عضوهستند
 -ارسال پیامک به صورت دستی توسط مدیر به شماره های مورد نظر

قیمت :تومان
 امکان جستجوی زنده با وارد کردن حتی یک کاراکتر امکان دسته بندی نتایج جستجو امکان کامل کردن خودکار کلمات جستجو ()auto completeقیمت :تومان
 تعریف مگامنو در چند الیه امکان درج تصاویر در منوقیمت:

تومان
 معرفی ،ثبت و بارگذاری در ابزارهای رایج موتورهای جستجو درج کلمات کلیدی متناسب با صفحات سایت نصب ماژول های مربوطه -اتصال به سرویس دهنده های قدرتمند گوگل در زمینه سئو

قیمت تومان
 امکان ثبت نام کاربران در سیستم جهت ثبت تیکت امکان انتخاب دپارتمان مورد نظر جهت ارسال تیکت امکان ارسال اختصاصی پاسخ ها امکان تعریف چندین پشتیبان جهت پاسخگویی به تیکت هاقیمت:

دنیای مجازی کسب و کار خود را به ما بسپارید...

نمایش تصاویر بصورت لیست کوچک ،نمایش جزئیات ،کشیده افقی
و کشیده عمودی
امکان بارگزاری تصاویر و فایل ها
امکان حذف تصاویر
امکان ویرایش تصاویر به صورت آنالین
امکان آپلود همزمان چندین تصویر
نمایش محل کسب و کار روی نقشه گوگل
امکان ایجاد فرم تماس با ما
ارسال فرم پس از ثبت به ایمیل مدیر
امکان مشاهده پیام های ارسال شده کاربران در صندوق پیام ها
نمایش آمار مطالب و نوشته ها و دیدگاه های ثبت شده
فرم انتشار سریع مطلب
نمایش آخرین دیدگاه های ثبت شده
امکان افزودن ،ویرایش و حذف سواالت متداول کاربران
امکان دسته بندی سواالت متداول
امکان نظرسنجی کلیه مطالب توسط کاربران بدون نیاز به ثبت نام
امکان غیر قابل دسترس نمودن سایت در زمان بروز رسانی
برقراری امنیت برای جلوگیری از حمالت متداول هکرها مانند

تومان
 امکان ارسال مطالب بر روی کانال تلگرام به صورت خودکار یاانتخابی
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قیمت:
 .8کتاب زنده

نمایش فایل  pdfبه صورت کتاب زنده

.9چت آنالین

چت آنالین

.10اتاق گفتگو

اتاق گفتگو (فروم)

.11ثبت همایش

ثبت همایش

.12فرم ساز
پیشرفته

فرم ساز پیشرفته

.13فروشگاه
(الزامی برای
سایت های
فروشگاهی)

مدیریت محصوالت

تومان
-

نمایش فایل  pdfبه کاربر با قابلیت ورق زدن با کلیک

قیمت:

تومان
 -امکان چت زنده با بازدید کنندگان سایت

قیمت:

تومان
 -پیاده سازی اتاق گفتگو با رعایت کلیه استانداردها

قیمت:

تومان
 امکان تعریف همایش با ثبت عنوان ،چکیده ،تاریخ برگزاری امکان تعریف ظرفیت همایش امکان ثبت نام کاربران با در نظر گرفتن تاریخ همایش و ظرفیتباقیمانده
 امکان چاپ کارت شرکت در همایش پس از ثبت نام -ارسال پیامک و ایمیل به کاربر پس از ثبت نام موفق

قیمت تومان
 تعریف انواع فیلدها در فرم (دکمه ،رادیو ،لیست کشویی ،فیلد شرطی) امکان اجباری یا اختیاری نمودن فیلدها ارسال فرم ها پس از ثبت به ایمیل مدیران ذخیره فرم ها پس از ثبت امکان تعریف فرم شرطی امکان چند مرحله ای کردن روند ثبت نامقیمت:

دنیای مجازی کسب و کار خود را به ما بسپارید...

اطالع رسانی مدیر از ثبت نظرات یا فرمها توسط کاربران روی
حساب کاربری تلگرام مدیر

امکان پرداخت آنالین وجه در فرم ساز

تومان
 امکان دسته بندی نامحدود محصوالت امکان ثبت محصوالت جدید ،ویرایش و حذف آنها موجودی محصول در انبار اعمال هزینه ارسال امکان تعریف گالری تصاویر به ازای هر محصول امکان تعریف فروش ویژه در یک بازه زمانی خاص برای هرمحصول
 امکان برچسب محصول به عنوان ویژه امکان نمایش اسالیدرهای جدیدترین محصوالت ،محصوالت ویژه،پر فروش ترین محصوالت
 امکان نمایش محصوالت در قالب جدول یا لیست نمایش محصوالت مرتبط در صفحه هر محصول امکان بزرگنمایی تصاویر محصوالت امکان ثبت نظر کاربران در مورد محصوالت امکان تعریف کوپن تخفیف تسویه سبد خرید به عنوان مهمان ارسال محصول به دوستان به عنوان هدیه امکان تعریف اطالعات نامحدود برای محصوالت مانند رنگ بندی،گارانتی ،مشخصات فنی و ...
 امکان تعریف قیمت های مجزا به ازای هر مشخصه (مثال تعریفقیمت های متفاوت برای رنگ بندی های مختلف)
 امکان فروش گروهی محصوالت (مثال گوشی به همراه کاور وهدفون)
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ماژول های پرداخت
شیوههای مختلف ارسال

تنظیمات فروشگاه

تجزیه و تحلیل و گزارشات

سبد خرید

.14فیلترینگ
محصوالت

فیلترینگ محصوالت

.15مقایسه
محصوالت

مقایسه محصوالت

.16طراحی
گرافیک

طراحی گرافیک و پیاده سازی استاندارد

-

امکان پرداخت از طریق سیستم شتاب (ترجیحا بانک ملت)
امکان پرداخت در محل

-

ارسال از طریق پست سفارسی یا پیشتاز (محاسبه خودکار)

-

ارسال از طریق پیک موتوری
امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سیستم فروش
تعیین واحد پولی و وزنی
تغییر حالت فروشگاه به کاتالوگ (حذف قیمت ها و دکمه خرید)
داشبورد مدیریتی برای مرور گزارشات
گزارشات فروش
گزارش سبد های خرید رها شده
گزارش پر بازدیدترین و پر فروش ترین محصوالت
گزارش عبارات جستجو شده
گزارش تعداد کوپن های تخفیف استفاده شده
امکان افزودن کاال به سبد خرید
امکان مدیریت موجودی انبار
امکان اتصال به دروازه پرداخت اینترنتی بانک های عضو شتاب
امکان تعریف روش های مختلف ارسال محصوالت
امکان مدیریت سفارشات و نمایش گزارش های مختلف از میزان
فروش و درآمد

قیمت:

تومان
 امکان تعریف فیلتر های مختلف برای محدود کردن نمایشمحصوالت

قیمت:

تومان
 -امکان مقایسه محصوالت بر اساس کلیه ویژگی ها

قیمت :تومان
 طراحی حرفهای با استفاده از عناصر وب استاندارد بکار گیری تکنیکهای jQuery ،HTML5،CSS3قیمت :تومان

سوابق شرکت
-

طراحی و پیاده سازی وب سایت جهاد دانشگاهی اصفهان( )http://jdeihe.ac.irهمراه با اپلیکیشن موبایل

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ( )http://isf-maliat.irهمراه با اپلیکیشن موبایل

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت بازارچه صنایع دستی ))http://googlecraft.ir

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت الوارپالست ()http://alvarplast.com

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر ()http://sarandco.ir

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت آستان مقدس امامزاده سید محمد خمینی شهر ()http://sayedmohammad.ir

-

طراحی و پیاده سازی وب سایت اتحادیه تیرچه بلوک شهرستان خمینی شهر ()http://blocksenf.ir

-

سئو کلمات کلیدی ( سوله  ،ساخت سوله  ،سوله سازی  ،ساخت سوله )

-

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های بتن نمای اصفهان  ،سارا کاشی  ،پلی کف و ...
سایر نمونه کارها در آدرس سایت اختصاصی شرکت ()https://newthink24.com

دنیای مجازی کسب و کار خود را به ما بسپارید...
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