
محصولی از شرکت نرم افزاری جادوی فکر

معرفی سایت فروشگاهی
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بندیتعریف کاال و دسته 

ح اول یا سطدسته بندی )و نمایش کاال در سه سطح گروه بندی -مختلف های بندینمایش دسته
(و تصویر)عنوان کاال -2زیرگروه فرعی-1فرعیزیرگروه -منو

ویژگی های اختصاصی کاال  تعریف 
برندها و لوگوهای مربوطه و نمایشتعریف 

قیمت و تخفیف و نمایش آندرج 
(می شودهم درج بازه ای به صورت )کد تخفیف عمومی و اختصاصی به کاربران ایجاد 

و افزایش قیمت ها در مدیریت برندهاکاهش 
ت حداقل موجودی جهدرج -خودکارناموجود شدن کاال بطور -کاالیا غیر غعال کردن فعال 

جودی سایت به خریدار در صورتی که بیش از مونوتیفیکیشن -کاالاعالم به ادمین برای تامین 
.درخواست نموده باشد
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بندیتعریف کاال و دسته 

تصاویر محصولگالری 
جستجوی کاالامکان 

ی برای اطالع پنل مدیریتر د).هرسیدبرای محصوالتی که موجودیشان به اتمام نوتیفیکیشن 
طریقبعد از اتمام موجودی هر کدام از محصوالت از . ادمین از صفر شدن موجودی محصوالت

(.رددریافت شده و اطالع داده شود تا بتوان سری جدید محصوالت را وارد سیستم کنوتیفیکیشن 
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فرایند خرید 

درج آدرس  و مشخصات فردی ضروری/ نام و عضویت با شماره موبایل ثبت 
های مختلف یا پرداخت در محلاینترنتی با اتصال به درگاهپرداخت 

برای شخص دیگر و درج ادرس جدید بدون حذف آدرس قبلی خرید 
یادداشت توسط کاربر در هنگام ثبت سفارشثبت 
کد تخفیفثبت 

و مشاهده تاریخچه خریدهاپیگیری 
آنالین و پرداخت در محلخرید آنالین کاالها به صورت پرداختفرآیند 
مشاهده فاکتور ها امکان 

سفارش توسط کاربرپیگیری 
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فرایند خرید 

ریکد رهگیکاال، کاربر می تواند برای مشاهده وضعیت، بر روی پستی صورت ارسال در 
دوشصفحه پست وارد کلیک کرده و

کاربرهای مندیلیست عالقه
کاالها یک گروه توسط کاربرمقایسه 

نظر و امتیاز به کاال توسط کاربرارسال 
اختصاصی هر محصول ی صفحهمعرفی به دوستان در بخش 
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یترسانه در صفحه اصلی سا/ اخبار/ ی بالگهاترینتازهبخشسه عنوان جدید در درج
رسانه/ اخبار/ بالگو مدیریت درج 
و مدیریت تبلیغاتدرج 

رسانه/اخبار /بالگمتن و لیست جستجو در
...تاریخ و/تصویر در بالگ درج 

(اسکریپت/ فیلم)جانبیبارگذاری ویدئو برای معرفی کاال یا اطالعات امکان 

رسانه تصویری/ ارسال نظر در خصوص بالگ امکان 
با مخاطب)در قسمت توضیحات در صفحه اختصاصی هر محصول " مقاالت مرتبط"بخش 

ه در بالگ کلیک روی آن در صورت نیاز به مقاله مورد نظر در بالگ منتقل شده و می تواند مقاله یا متنی ک
(.ببیندگذاشته شده را 

رسانه/مدیریت بالگ و اخبار
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...تغییر لوگو و، موبایلاسالید و بنر در وب و مدیریت 
انتقادات و پیشنهادات از طرف کاربران به مدیر سایتارسال 

اجتماعیهای شبکهو ارجاع به رج د
..../  نظیر اینماد و هامجوزدرج /پایه سایت اعم از درج شماره حساب بانکتنظیمات 

....ارزش افزوده و/ ارسالنحوه 
مشتریتعامل با / ضمانت/ متون مربوط به مشخصات فروشگاهدرج 

دسترسی کاربرانمدیریت 
نقش کاربری و دادن دسترسی دلخواه به آنایجاد 

خریدمشخصات و سوابق /مشتریان لیست 

تنظیمات پایه
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google analyticsآمارگیر برای سایت به منظور بررسی اطالعات آماری نصب 
ارسال پیامک

تنظیمات پایه
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.  با راه اندازی سایت اجرا می شودsslامنیت در سطح کد رعایت شده است و پروتکل امنیتی 

:امنیت



میلیون تومان1۴: پایهوبسایت هزینه 
دارد ( وب اپلیکیشن)PWAنسخه قابلیت و استدر موبایل کامال ریسپانسیو وبسایت 

(.رایگان: هزینه مربوط به نسخه وب اپلیکیشن )

میلیون تومان 7(: برای خرید مشتری) موبایل اپلیکیشن هزینه 
رایگانساعت 6: آموزش
توسط خریدار، براساس تعداد پیامک های ارسال شده مطابق تعرفه ها، پیامکهزینه 

.گرددپرداخت می
.بالفاصله پس از قرارداد: اندازیراه زمان 

شش ماه رایگان تا : سایت و آموزشو همراهی پس از نصب وبپشتیبانی 
درصد از مبلغ فروش بطور سالیانه و در 35سال اول در : ماه۶هزینه  پشتیبانی پس از 

.یابددرصد افزایش می35های بعد مطابق تورم این سال

قیمت
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سایتنرم افزار فروشگاهی تحت ویندوز با قابلیت اتصال به 
صورت که به این)سرویس وبفروشگاهی توسط افزار نرماتوماتیک فاکتور از سایت به ارسال 

آنالین مالی فروشگاهی و فروشگاه آنالین پس از فروشافزار نرمبا تعریف یکسان کاال در 
افزار نرمکه از موجودی کاال در گردد میفروشگاهی درج افزار نرمیک نسخه فاکتور فروش در 

افزار نرمو موجودی انبار از فروش ، حسابداریو همچنین برای گردد میفروشگاهی نیز کسر 
که د باشسایت میوبفروشگاهی جدا از هزینه افزار هزینه نرم)دشومیفروشگاهی استفاده 

.(باشدمینیز سایت وبو هزینه اتصال به افزار نرمشامل هزینه 
تومانو پانصد هزار لیون یمدو : نرم افزار فروشگاهی به وب سایتهزینه اتصال 

9
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.می باشدتحویل در فوق آماده راه حل ارائه شده 

:بستهاین های طرحنمونه 
https://janinoshop.com/
https://torshoshirin.com/
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یاختصاصماژول

به مبلغ می باشد که میلیون تومان 5با امکانات فوق،سایتاختصاصی وبیحاطرهزینه 
.شوداضافه میتعیین شده روز به کل زمان 1۵و همچنین . شودسایت اضافه میوب

یف با توجه به تعر )نظر های موردنقشبرای یک کاال بر اساس قیمت چندتعریف امکان 
رید و خهمشاهدمدیر سایت نظر مدقیمت را مطابق مقدار تواند مینقش برای یک کاربر خاص ، آن کاربر 

(میلیون تومان3)(همکاریبطور مثال قیمت . نماید
پست آخر با 6یا 4نمایش )دستیچند پست آخر اینستاگرام در سایت به صورت نمایش 

ی از شده و در بخشکپی مربوطه پست و لینک تصویر . بخشو نحوه چیدمان در آن ها اندازهتوجه به 
ا به اصلی سایت و ضربه زدن روی آن مستقیمی صفحهتا با نمایش آن عکس در شود می سایت وارد 

(رایگان).( شودهمان پست در اینستاگرام انتقال داده 
(هزار تومان150)زماندار و شمارش معکوس تخفیف 
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یاختصاصماژول

ی از پنل کاالی ناموجود را به لیستتواند می کاربر )"وقتی موجود شد بهم خبر بده"بخش 
از کردن هنگام بکاال آنشدن موجود نوتیفیکیشن از با روزهای آتیدر کاربری  اضافه کند تا 

Chrome(هزار تومان150). باخبر شود
(هزار تومن500)آنالین با سرویس اختصاصی جادوی فکر چت 

(هزار تومان700)(بر اساس وزن و قیمت سفارش)هزینه ارسال رایگان مدیریت 
قیمت اساس وزن وبر -تیپاکساداره پست و )کننده ارسالهزینه ارسال براساس نوع مدیریت 

(هزار تومان700)(سفارش
که ).پستیوارد کردن وزن هر محصول در سایت به منظور تعیین هزینه ارسال قابلیت 

ثبت و برآورد قیمت نهایی فاکتورتا ، مشتریقابل مشاهده هست و نه برای ادمین سایتالبته فقط برای 
.(شودسفارش مشتری توسط سیستم انجام های بستهوزن کل طبق ارسال،برای تعیین هزینه 
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(از سرور مربوطه استعالم گرددروز، قیمت باید مطابق )
س قسمت از سرویس مربوط به شرکت سرویاین )مشابه ایران سرور یا WIN5: سرویس پیشنهادی

هزینه بنابراین. می کنندشما همکاری کار،با برای تسهیل شرکت های نرم افزاری و باشد میدهنده هاست 
(شودهاست واریز سرویس دهنده مستقیم به حساب شرکت می تواند این قسمت 

-هزار تومان ۵۴۹مبلغ : ماهه  و  در صورت خرید اشتراک یکساله ۶-هزار تومان 2۹۹: قیمت
-تحویل آنی-گیگابایت ترافیک ماهیانه۸۰-گیگابایت حجم win5 :۵مشخصات )یکساله 

SSL  پارس آنالین/ رایگان و  دیتاسنتر افرانت /https://www.iranserver.com/web-
hosting/windows/  )

هاست
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(از سرور مربوطه استعالم گرددروز، قیمت باید مطابق )
.IR (۶هزار تومان ) و.COM (2۴۹هزار تومان ) با توجه به نرخ روز و از شرکت دامنه ها سایر

.می شودتامین کننده هاست استعالم 
و یا دامنه ی بعدی، بعدی در دفعات . رایگان می باشدir.و com.راه اندازی بر روی هزینه 
ن افزودبرای یک ساعت ماکزیمم پیش بینی با ، هزارتومان2۵۰ساعتی کارشناسی، هزینه صرفا 

.می گیرد دامنه صورت هر 

دامنه
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اجتماعیتولید محتوای شبکه های 

امکان در واحد طراحی و تولید محتوای شرکت جادوی فکر این 

پکیج ها و با توجه به خواسته مشتری مطابق می باشد مهیا 

.برآورد و اعالم خواهد شدهزینه ها 

1۵



مشاوره برای استارتاپ ها

( رایگان)فکرسه شنبه های جادویی شرکت جادوی در 
https://jco.ir/home/startup
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با ما در ارتباط باشید

1۸11۸۹۷۹۹1۹۸+


