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 م افزار شمانر ساز گنجینه پیشرفته تهیه شده است. در صورتی که نگارشنگارش فروشگاهراهنمای فوق بر اساس  توجه:

 باشد.برخی از امکانات فعال نمی ،ساز استاندارد باشدفروشگاه

 ههدف کلی پروژ 

 سازفروشگاه یک کامل امکانات و شده نصب ساز سایت روی بر( Shopping Module) آنالین فروش و خرید افزارنرم

 و حساب به واریز ،online پرداخت جمله از پرداخت مختلف هایروش انواع. نمایدمی اضافه سایت به را قدرتمند

 با کاالها مقایسه فروشگاه، هر ویتریناصلی،  ویترین تخفیف، شروط انواع و ارسال هایروش انواع منزل، درب پرداخت

 .باشدمی افزارنرم این امکانات جمله از مشتری به کاال پیشنهاد امکان و یکدیگر

 هاقابلیت 

 ایجاد ویترین اختصاصی با شمایل منحصر به فرد برای هر فروشگاه 

 مشاهده ویترین اصلی در صفحه اصلی بخش خرید و فروش 

  مشاهده جزئیات کاال 

 قابلیت مشاهده کاالهای مرتبط برای کاالها 

 امکان افزودن کاال به سبد خرید 

  و امتیاز به هر کاال نظر دهی 

 تایید و حذف نظرات توسط مدیر 

 مشاهده مستقیم سبد خرید 

 پس از پرداخت مبلغ کاال ن ورود شماره فیش و تاریخ پرداختامکا 

 های موجود بر اساس تاریخ، روش ارسال، روش پرداخت، وضعیت سفارش و کد سفارشمشاهده سفارش 

 مشاهده سابقه خرید 

 اساس بازه قیمت  قابلیت جستجوی کاالها بر 

 های ارسال با انواع روشهای محاسبه اعم از درصدی، ثابت و فرمولیتعریف انواع روش 

  حداقل مبلغ خرید برای ارسال رایگان کاالتعیین 

 کاال یکسان نمودن هزینه ارسال تکی و گروهی 
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 تنظیم ضریب مسافت مرکز نسبت به شهرهای مختلف 

 شده های ارسال تعریفحذف و ویرایش زمان 

 های پرداخت هزینه کاالتعریف انواع روش 

 امکان تعیین روش ارسال مرتبط برای هر روش پرداخت 

 های پرداخت تعریف شدهحذف و ویرایش روش 

 عمال درصد مالیات بر ارزش افزودها 

 قابلیت فعال و غیرفعال نمودن  ارسال با هزینه ویژه توسط فروشنده 

  تصاویر فروشگاه و کاال تنظیم  حداکثر تعداد عکس در گالری 

  امکان فعال نمودن ارسالEmail برای فروشنده و خریدار پس از انجام عملیات سفارش 

  امکان ارسالSMS  تاریخ سفارش  مبلغ کل، رسید پرداخت، شامل موارد کد سفارش، و خریداربرای فروشنده

 پس از انجام عملیات سفارش

  مدیر برای مدیر فروشگاهامکان حذف نظرات مشتریان به کاال توسط 

 هاامکان ویرایش و تنظیم تیتر باال و پایین فروشگاه 

  امکان تنظیم الگوی نمایش و جزئیات کاال در ویترین اصلی فروشگاه بر اساس پارامترهای موجود 

 امکان تنظیم الگوی نمایش جستجو در ویترین اصلی فروشگاه بر اساس پارامترهای موجود 

 یم تیتر باال و پایین ویترین اصلیامکان ویرایش و تنظ 

  قابلیت تنظیم الگوی نمایشRSS بر اساس پارامترهای موجود 

 امکان تعریف فروشنده برای فروشگاه 

 قابلیت تعیین نحوه دریافت وجه کاال 

 ایمیل، تلفن و آدرس فروشنده مورد نظر  امکان وارد نمودن آدرس 

 فعالیت امکان فعال و غیر فعال نمودن هر فروشنده برای 

 قابلیت ویرایش و حذف فروشنده 

  قابلیت افزودن و حذف  پاساژ 

 امکان فعال بودن پاساژ در زبان انتخابی 
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 قابلیت افزودن و حذف  فروشگاه برای پاساژ انتخابی 

 امکان مدیریت نظرات ارسال شده برای کاالهای فروشگاه 

 امکان فعال نمودن قابلیت نظر دهی به کاال 

 انتخاب ارسال با هزینه ویژه توسط فروشنده امکان فعال نمودن 

 امکان ویرایش و تنظیم تیتر باال و پایین ویترین فروشگاه 

 امکان افزودن، حذف و ویرایش طبقه بندی و زیر طبقه برای فروشگاه 

 امکان قراردادن و حذف تصویر برای هر طبقه و زیر طبقه 

 امکان مشاهده تصویر در اندازه واقعی 

 حذف  پارامتر معمولی و مقداری در هر طبقه بندی امکان افزودن و 

 قابلیت فعال نمودن پارامتر در الگو، جستجو و مقایسه 

 قابلیت ایجاد کاال در فروشگاه، پاساژ و طبقه مورد نظر 

 قابلیت حذف کاالی هر فروشگاه 

 نمایش لیست کاالهایی که فروخته شده و موجودی آنها به اتمام رسیده 

 زن، تعداد موجود و تولید کننده و تاریخ تولید کاالامکان درج قیمت، و 

  به منظور جستجو کاالامکان وارد نمودن بر چسب 

 نظر امکان فعال نمودن روش ارسال با هزینه ویژه برای فروشنده مورد 

  جستجو موتورهایبرای شناسایی بیشتر در  کاالامکان ورود کلمات کلیدی برای هر (SEO ) 

 برای هر کاال امکان قراردادن تصویر 

  مشابهقابلیت افزودن و حذف کاالهای مرتبط و 

  برای هر کاال سرفصلامکان قراردادن و حذف 

 قابلیت فعال نمودن نمایش سرفصل در ویترین اصلی 

  سرفصلامکان ورود متن برای 

 قابلیت تغییر مکان کاالها به قسمتهای دیگر 

  امکان تعیین وضعیت کاال بر اساس تعداد فروخته شده 
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 امکان تکثیر از هر کاال 

 نظر به ویترین اصلی و ویترین فروشگاه امکان افزودن کاالهای موجود در فروشگاه، پاساژ و طبقه اصلی مورد 

  تخفیف کاالبن امکان تعریف 

  کاربری هایبرای گروهامکان تعریف شروط تخفیف 

  ارسال، روش پرداخت، وضعیت سفارش و امکان مشاهده سفارشات انجام گرفته بر اساس بازه زمانی، نوع روش

 کد سفارش

  امکان چاپ سفارشات 

 امکان مشاهده ویترین فروشگاه برای کاربران، با قرار دادن لینک ویترین در صفحات مورد نظر در سایت 

  امکان گزارش از تمامی کاالهای موجود به همراه قیمت، تعداد وارد شده از کاال، تعداد فروخته شده از کاال و

 عداد کل کاالهات

 امکان چاپ گزارش موجودی کاال 

 امکان مشاهده تمامی نظرات تایید شده، تایید نشده و همه نظرات 

  امکان مدیریت RSS 

  قابلیت تعیین نوع خروجیRSS  تعداد خروجی ،RSS 

  قابلیت تعیین نوع مرتب سازیRSS 

  تولید لینکRSS 

 ویترین اتوماتیک 

  طبقه بندیپارامترهای اختصاصی برای هر 

 ویترین طبقه بندی 

 مقایسه کاالها 

 گارانتی، رنگ، مدل، شناسه یا سریال کاال 

 بخش مدیریت قدرتمند 

 گزارش های کارآمد 

 پیشنهاد ویژه همراه تخفیف 

  کاالهای توصیه شده توسط فروشگاه 
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  جستجویAjax و صفحه جستجو 

 تاریخچه قیمت 

 الگوها و طراحی قابل تغییر برای هر فروشگاه 

 سرعت اجرای بسیار باال برای تعداد محصوالت زیاد 

 ویترین کامل و پویا از تمامی کاالهای داخل فروشگاه 

 به ازای هر فروشگاه مجازی یک ویترین اتوماتیک پرقدرت 

تواند تمامی عملیات و رویدادهای مربوط به گردد که مدیر سایت میهایی از سایت اتالق میبه بخش ل مدیریت:پن

 .را مدیریت نماید سایت خود

  مدیریت پنلنحوه ورود به 

 عبوررمز کاربری ونام کردن ردا واب( راست سمت هایکنترل) "کاربران ما"قسمت  در ،سایت مدیریت پنل به ورود برای

قسمت سمت چپ باالی صفحه سایت، وارد پنل مدیریتی  در "مدیر"شده، سپس با کلیک بر روی گزینه  سایت وارد

 .شویدسایت خود 
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 ساز گنجینهپنل مدیریتی فروشگاه 

 .باشدمیو گزارشات  ("ساز گنجینهفروشگاه") افزارامکانات نرمدو بخش ساز گنجینه شامل ل مدیریتی فروشگاهپن

  :افزارامکانات نرمبخش اول 

، "تنظیمات"، "ضمانت نامه"، "مدل"، "روش پرداخت"، "روش ارسال"های گزینهشامل  ساز گنجینهفروشگاه

ویترین "، "ویترین اصلی"، "پیشنهاد ویژه"، "توصیه شده"، "کاال"، "طبقه بندی"، "فروشگاه"، "پاساژ"، "فروشندگان"

 باشد.می "سفارش"و  "موجودی کاال"، "RSSمدیریت "، "نظرات"، "بن تخفیف"، "شرط تخفیف"، "هر فروشگاه
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 اتبخش دوم: گزارش 

 تسفارشاگزارش  .1

 های فروشگاهیکی از بخش "سفارش"صفحه ) است. "سفارش"صفحه  در گزارشی از سفارشات ثبت شده، این بخش

 باشد(می ساز پیشرفته

 .باشدمی "قیمت"و  "تاریخ سفارش"، "وضعیت"، "کد سفارش" شامل سفارشات گزارش 
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توانید می نمودن برروی آیکن شوید و با کلیکهدایت می "سفارش"به صفحه طبق تصویر زیر کد سفارش  انتخاببا 

 اطالعات سفارش را مشاهده نمایید.
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 گزارش محصوالت .2

 نمایید.را مشاهده می "درخواست شده محصول برتر11"و  "هاترینمحبوب" ،"هاپربازدیدترین" در این صفحه لیستی از
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 هاپربازدیدترین 2.1

 جزئیات هر کاال مراجعه نمایید.به صفحه توان می االکبازدید آمار برای مشاهده 
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 هاینترمحبوب  2.2

 نماید، این کاال در بخشرا در صفحه کاال کلیک می "مندیافزودن به عالقه"گزینه زیر زمانی که کاربر طبق تصویر 

 د.شواضافه میها ترینمحبوب
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 محصول برتر درخواست شده11 2.3

 .کلیک کند "به من اطالع بده"بر روی دکمه کاربر  باشد و "ناموجود"اگر کاالیی برای خرید 

 

، "ههم"و  "ایمیل"، "پیامک"های انتخاب یکی از گزینهبا  .آیدبه نمایش در می "به من اطالع بده"م ایی به ناصفحه

 شود. شدن کاال به کاربر اطالع داده میپس از موجود 
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 آید.در میبه نمایش  "محصول برتر درخواست شده11"این کاالها در بخش 
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 گزارش فروش .3

 گردد.تقسیم می "ها)قیمت(ترینپرفروش"و  "ها)تعداد(ترینپرفروش"بخش گزارش فروش به دو 

 

 نمایید.شاهده میرا م "گزارش فروش"صفحه  ،"یاتیجز"از کلیک بر روی پس 
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 گزارش مالی .4

و  "تعداد سفارش". این بخش به دو قسمت نماید در این بخش مشاهدهتواند گزارش مالی سفارشات، را مدیر می

 گردد.تقسیم می "بیشترین مبلغ سفارش"

 

شود و با کلیک بر اده مینمایش د ها، تعداد سفارش"ماهانه"و  "هفتگی"، "امروز"بر اساس  "تعداد سفارش"بخش 

 شوید.به صفحه سفارش مربوطه هدایت می ،هاروی هر یک از گزینه
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که فروشگاه باالترین رقم فروش را داشته است، به همراه تعداد ، تاریخ روزی "مبلغ سفارش بیشترین"در قسمت 

 آید.ها و مبلغ درآمد آن روز به نمایش در میسفارش
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 ، مدیر فروشگاه از"گزارش کلی"در صفحه آید. به نمایش در می" گزارش کلی" یصفحه "یاتیجز"با کلیک برروی 

شود. این صفحه، نمودارها را بر حسب فروش ریالی فروشگاه خود به صورت نمودار مطلع میعملکرد فروش تعدادی و 

گذارد. مدیر فروشگاه قادر است گزارش مورد نظر خود را با تغییر بازه به نمایش می "سالیانه"و  "ماهیانه"، "هفتگی"

 زمانی نمودار، دریافت نماید.
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 گزارش نظرات .5

 باشد.در این بخش قابل مشاهده می "نشده یدیآخرین نظرات تا"گزارش 

 

 شود.مشاهده می "نظرات" یصفحه ،"یاتیجز"با کلیک بر روی گزینه 
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 اندازی فروشگاهتوجه قبل از راه نکات قابل 

سازی  هآمادساختار فروشگاه خود را به صورت کامل  ،ساز پیشرفتهگردد پیش از شروع کار با ماژول فروشگاهتوصیه می

ا بطبقه، مدل و کاال را درک کرده و  ارتباط بین پاساژ، فروشگاه، طبقه، زیرابتدا باید برای انجام این کار،  .نمایید

کلی  اریک ساختساز که در ساختار کلی تاثیر گذار است آشنا شوید. در نهایت های مختلف فروشگاههای قسمتخاصیت

 نمایید.ایجاد  هابندیبا توجه به همین تقسیم

اساژ تواند زیر مجموعه یک پچند فروشگاه می باشد در واقعبندی کلی فروشگاه می خاصیت اصلی پاساژ، تقسیم پاساژ:

 باشد.

 سفارشات مربوط به آن فروشگاه فقط برایو مختص به آن را تعریف نمود  توان فروشندهدر هر فروشگاه می فروشگاه:

 (شودانجام می "فروشندگان" داشته باشید که این تنظیمات در صفحه توجه) فروشنده مربوطه ارسال خواهد شد.

 ،برای طبقه کوچکتر تقسیم بندی در صورت نیاز به تعریف خواهد شد. فروشگاه دسته بندی به نام طبقه در طبقه بندی:

 توان از زیر طبقه استفاده نمود.می

ر ه ها و مشخصات بارز محصوالتگردد. پارامتر، ویژگیمیپارامتر )فیلد( تعریف  ،برای هر طبقه پارامترهای اختصاصی:

 هر طبقه از کاالها باشد. فیزیکی، عملکردی، امکاناتی و...های تواند شامل ویژگیباشد. این مشخصات میطبقه می
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 ین گردد.تعیهر کاال باید یک مدل برای توجه داشته باشید که . باشدمیتولیدکننده محصوالت  برند، سازنده و یا :مدل
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ه عنوان ب، پاساژ زیرتقسیم بندی کلی در نشان داده شده است.  برای یک فروشگاه نمونه فوقزیر ارتباطات در تصویر 

 ی تا کاال ادامه دارد.ایرت شاخهدر نظر گرفته شده است و ارتباط به صوباالترین قسمت 

 

در تصویر با زمان ارسال و های ارسال و روشهای ارسال، همچنین ارتباط بین روش پرداخت و روشارتباط بین کاال 

 زیر مشخص شده است:
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شوید که برای هر کاال باید روش ارسال مشخص شود و روش پرداخت نیز به روش با مشاهده تصویر فوق متوجه می

مرتبط با آن باید روش های ارسال )در هر روش پرداخت،  تا این زنجیره کامل شود. گرددمیمتصل های ارسال مختلف 

  (ندمشخص شو

توضیحی مختصر در مورد دلیل این گونه ارتباط بین روش ارسال و روش پرداخت به این شرح است؛ به دلیل تنوع 

بسیار  ای وزنکاالها و شرایطی که ممکن است یک کاال در قیاس با سایر کاالها داشته باشد، )مثال از لحاظ فیزیکی دار

های کنیم که کدام یک از روشباالست و یا باید به روش خاصی ارسال شود( برای هر کاال به صورت جداگانه، تعیین می

 ارسال تعریف شده، قابل انتخاب است.

نماید، روش پرداخت به روش ارسال باید از آنجا که روش ارسال انتخاب شده، نحوه دریافت وجه سفارش را تعیین می

توان گزینه پرداخت درب منزل و یا پرداخت آنالین را انتخاب نمود. اما متصل شود. به طور مثال، در ارسال با پیک، می

، دریافت درب منزل، گزینه نامناسب است. لذا به عنوان مدیر فروشگاه، این گزینه را به ارسال TBoxدر ارسال با روش 

 نماییم.با پیک، متصل نمی

اقل یک زمان برای هر روش ارسال باید حد) .های ارسال مختلفی داشته باشدمانتواند زش ارسال میهر رو ،پایان در

 ود داشته باشد(ارسال وج

 :سازی نماییم ایی از یک فروشگاه را به صورت کامل پیادهنمونه ،در نظر داریم در این راهنما

  باشد. دارای یک پاساژ به نام لوازم الکتریکی و کامپیوتر می مورد نظر،فروشگاه 

 تاپ قرار دارد.فروشگاه تبلت و لپ ، دودر این پاساژ  

  تاپ است.لپ وتبلت  هایبه نام طبقهاین فروشگاه متشکل از دو 

  برندهایApple ،Sony ،Samsung ،Asus .در این فروشگاه تعریف شده است 

  و  "تحویل سفارش با پیک موتوری منحصرا برای شهر تهران"و  "تحویل سفارش در محل "برای ارسال کاال

 .خواهد شدتعریف  "کارت به کارت" و "پرداخت در محل" پرداخت برای
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 افزارهای امکانات نرملیتشرح قاب 

خود را وارد نماید. در ساز گنجینه، اطالعات مورد نیاز های موجود در پن فروشگاهآیکنبرای سهولت کار، طبق  توجه:

 را کامل نمایید. "سفارش"و الی آخر  "پرداخت روش"سپس  "روش ارسال"ابتدا اطالعات 

 تنظیم واحد پول فروشگاه 

تعریف  "اتتنظیم"بایست واحد پول مورد استفاده در فروشگاه را در صفحه ساز پیشرفته میقبل از شروع کار با فروشگاه

را انتخاب  "تنظیمات کلی"در بخش امکانات فروشگاه ساز رفته و تب  "تنظیمات"ر، به صفحه برای انجام این کا نمایید.

 کنیم.نمایید. ابتدا عنوان واحد پولی مورد نظر و سپس ضریب تبدیل واحد انتخاب شده به ریال را وارد می

دهد. لذا ارش را انجام میساز، همیشه بر مبنای ریال عمل دریافت مبالغ سفدقت داشته باشید که فروشگاه توجه:

ضریب "سیستم باید در لحظه هدایت مشتری به بانک جهت پرداخت آنالین، مبلغ سفارش را به ریال تبدیل نماید. 

 گردد.بر حسب ریال برای انجام این کار استفاده می "قیمت پایه

 در زیر چند نمونه ورود واحدهای پولی مختلف به صورت نمونه آمده است:

 ریال: واحد پول
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 واحد پول تومان:

 

 واحد دالر:
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 واحد یورو:
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 های ارسالروش 

 تواند یکیمی، خص نمایید. خریدار هنگام خریدمشرا های مختلف برای ارسال کاال روش و زمانتوانید می بخشدر این 

ویر مانند تصایی صفحه "روش ارسال"با کلیک بر روی گزینه  ها را جهت دریافت سفارش خود انتخاب نماید.روشاز این 

 باشد.می "تنظیم هزینه ویژه"و  "ارسال افزودن روش"دارای دو گزینه این صفحه  .دگرده میمشاهدزیر 

 

  فزودن روش ارسالا"دکمه" 

 "تحویل سفارش با پیک موتوری تهران"و  "تحویل سفارش در محل"های ارسال روش ر فروشگاه نمونه این راهنما،د

 نظر گرفته شده است.در 
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شرط مبلغی "و  "هزینه ارسال"، "روش محاسبه"، "عنوان"توان می "ارسال افزودن روش" دکمه پس از کلیک بر روی

 را مشخص نمود.  "هزینه ارسال

 

)این نام در هنگام انتخاب کاربر در سبد خرید نمایش  : نام روش ارسالی مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید."عنوان"

  داده خواهد شد(

 

 

 باشد.می "فرمول"و  "، درصد"ثابت"اساس دارای یک روش محاسبه بر  هر روش ارسال :"روش محاسبه"
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  ثابت"روش محاسبه بر اساس گزینه" 

و  وارد نموده "تنظیمات"صفحه را بر حسب واحد پول تعریف شده در  "هزینه ارسال"، "ثابت" یبا انتخاب گزینه

 (باشدمی "تومان")واحد پول در این فروشگاه  را مشخص نمایید. "شرط مبلغی هزینه ارسال"

 ری رایگان خواهد بود.ارسال برای مشت که پس از آن، هزینه است میزان خریدی، "شرط مبلغی هزینه ارسال"گزینه 

هزارتومان 111 فاکتور کاربر مبلغ جمع که اگرهزار تومان تعیین گردد، به این معنی است  111قدار این گزینه مبلغ اگر م

  هزینه ارسال رایگان خواهد بود. ،دباش به باال

 

سته تعداد خرید آن کاال وابهزینه ارسال کاال به  ،"هزینه ارسال تکی و گروهی کاالها یکسان است"با فعال نمودن گزینه 

 با انتخاب یک یا چند کاال، هزینه ارسال فقط یک بار اضافه خواهد شد.نیست و 
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  درصد"روش محاسبه بر اساس گزینه" 

درصد مورد نظر از مبلغ سفارش را که خریدار  شود.میتبدیل  "درصد"به  "هزینه ارسال"، "درصد"یبا انتخاب گزینه

ر برای مثال اگ .گرددمشخص می "شرط مبلغی هزینه ارسال" همچنین سال باید پرداخت نماید وربا انتخاب این روش ا

 شود.درصد از مبلغ کل فاکتور برای هزینه ارسال محاسبه می2، هزار تومان باشد 011 کمتر از جمع مبلغ فاکتور کاربر
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 فرمول"وش محاسبه بر اساس گزینه ر" 

 را مشخص نمایید. "شرط مبلغی هزینه ارسال"را تعریف نموده و  "محاسباتیفرمول "، "فرمول"ی با انتخاب گزینه

 

فرمول محاسباتی هزینه ارسال توسط مدیر فروشگاه تعیین شده و تابعی از کاالها و تعداد آنها در سفارش انتخاب شده 

 در تابع محاسباتی فرمول، پارامترهای زیر قابل استفاده است:باشد. موقعیت مشتری نسبت به فروشگاه میو همچنین 

  wگردد.: این پارامتر، همان وزن کاال است که در هنگام درج کاال در فروشگاه تعریف می 

  p.این پارامتر، همان قیمت کاال است : 

  qباشد.تر، تعداد درخواست از یک کاال می: این پارام 

  rc111االی انتخاب شده در سفارش است. مثال اگر مشتری یک عدد از کاالی کد : این پارامتر، تعداد نوع ک 

نوع کاالی مختلف انتخاب شده  2است زیرا در مجموع  2برابر  rcانتخاب نماید،  111عدد از کاالی کد  چهارو 

 است.

  dم مورد نحوه تنظیباشد. در ادامه در موقعیت مشتری و مرکز فروشگاه می : این پارامتر، ضریب مسافتی بین

 این ضریب صحبت خواهد شد.
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دقت داشته باشید که نحوه محاسبه هزینه ارسال در روش فرمول، به این گونه است که ابتدا فروشگاه به ازای تک تک 

نماید. مثالی را در نظر یت تمامی مقادیر را با هم جمع میانواع کاال )کدهای یکتا( فرمول را محاسبه نموده و در نها

 گیریم: می

تر باشد، هزینه آن بیشتر و باشد. یعنی هرچه کاال سنگینمی p*w/qفرض کنیم فرمول محاسبه برای یک فروشگاه: 

گیریم یک سفارش شامل کاالهای هر چه تعداد انتخاب شده بیشتر باشد، هزینه ارسال کمتر خواهد بود. حال در نظر می

 زیر است:

 عدد1درخواست شده  کیلو، تعداد2وزن تومان، 10111، قیمت 111کاالی کد   (1

 عدد4کیلو، تعداد درخواست شده 1تومان، وزن 11111، قیمت 111کاالی کد   (2

 سیستم فروشگاه هزینه ارسال را به صورت زیر محاسبه خواهد نمود: 

((10111 * 2) / 1) + ((11111 * 1) / 4) = 31111 + 2011 = 32011 

 هر شهر تا مرکز انبار کاال، باید توسط مدیر سایت تعیین گردد. "مسافت"در نظر داشته باشید، 
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 مسافتتنظیم " آیکن" 

 د.نماییکلیک نموده صفحه زیر را مشاهده می "تنظیم مسافت" آیکنبر روی  

 (d) توانید مسافت هر شهر را تا انبار ارسال کاال تعیین نمایید. این عدد به عنوان یکی از پارامترهادر این قسمت می

ت کنیم که ضریب مسافنظر را انتخاب نموده و تعیین می در فرمول محاسبه هزینه ارسال قابل استفاده است. شهر مورد

را  "ضریب پیش فرض"آن شهر تا مرکز ما چه عددی باشد. اگر شهری در این قسمت تعریف نشده باشد، سیستم عدد 

 .برای آن در نظر خواهد گرفت
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  فاصلهودن افز"دکمه" 

 را تعریف نمود. "ضریب تا مرکز"و  "استان" یا "کشور"توان می "افزودن فاصله"پس از انتخاب 

 

  فرضضریب پیش"دکمه" 

 را ویرایش نمود.  "ضریب تا مرکز"توان عدد پیش فرض می "فرض ضریب پیش"با انتخاب دکمه 

مشخص نکرده باشد و در فرمول محاسبه هزینه در مواردی که مدیر فروشگاه برای یک شهر، ضریب فاصله خاصی را 

 برای محاسبه در نظر گرفته خواهد شد. "ضریب پیش فرض"، استفاده شده باشد (d)رارسال از پارامت

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  39صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

های توانید زمانمیشوید و می "زمان ارسال"وارد صفحه  "ثبت تغییرات"با اضافه نمودن روش ارسال و کلیک بر روی 

 .مایدن مورد نظر برای ارسال کاال را تعیین زمانتواند کاربر هنگام خرید می .مشخص نماییدرا مختلف برای ارسال کاال 

 

 توانید عنوان زمان ارسال را مشخص نمایید.می "افزودن زمان"با کلیک بر روی 
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  تنظیم هزینه ویژه"دکمه" 

هزینه ویژه در مواردی کاربرد دارد  .باشندمیارسال  جهتاین بخش برای کاالهایی کاربرد دارد که دارای هزینه ویژه 

های ارسال( مناسب نبوده و مدیر فروشگاه های ارسال )محاسبات روشکه برای یک کاالی خاص، هیچکدام از روش

وارد نماید. این مطلب را در ادامه راهنما در بخش درج کاال در تمایل دارد عدد هزینه ارسال را برای آن کاال اختصاصا 

 نظر جهت ارسال توان زمان موردمی شود.فروشگاه مالحظه خواهید نمود. به این عمل، ارسال با هزینه ویژه گفته می

  را در این بخش اضافه نمود. هزینه ویژه

 

امکان حذف آن  ،به روش پرداخت مرتبط نموده باشیدهای ارسال را توجه داشته باشید در صورتی که روش :نکته

 وجود ندارد.

همانند  "زمان ارسال برای این روش وجود ندارد"مشخص نگردد، پیغام  "زمان ارسالی"، "روش ارسال"برای اگر 

 د.گردمشاهده می تصویر
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  پرداختروش 

پرداخت در محل و واریز به حساب را  های پرداخت مختلف اعم از کارت به کارت،توانید روشدر این قسمت می

ن در صفحه تنظیمات ماژول های پرداخت آنالیروش تنظیمات تعریف و مدیریت نمایید. توجه داشته باشید که

 قراردارد. "آنالین پرداخت"
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  افزودن روش پرداخت"دکمه" 

 .وارد صفحه زیر شوید ه وکلیک نمود "افزودن روش پرداخت"جهت اضافه نمودن روش پرداخت بر روی 

 

 : نام روش پرداخت خود را در این قسمت وارد نمایید."عنوان"

های گردد که برای روشکردن شماره فیش پرداختی تعیین میدر این قسمت نحوه وارد : "روش ورود شماره فیش"

به صورت اتوماتیک توسط برای پرداخت به روش آنالین، شماره فیش  .کارت به کارت و واریز به حساب کاربرد دارد

 گردد.سیستم ثبت می

ز او در صورت نیاز به ثبت شماره فیش  "توسط مدیر" یگزینه ،داریدرف مدیر شماره فیش از ط ثبتاگر نیاز به 

 را انتخاب نمایید. "توسط خریدار"ی گزینه ،طرف خریدار

 توانند شماره فیش خود را ثبت نمایند.می "سفارش و سابقه خرید"کاربران سایت از طریق نقشه سایت و بخش 

 

 باشد.های ارسال با روش پرداخت فوق میمرتبط نمودن روشپس از اضافه نمودن روش پرداخت نوبت به 
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 شوید.می "های ارسال مرتبطروش"کلیک نموده و وارد صفحه  طبق تصویر فوق بر روی آیکن 
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 های ارسال مرتبطروش" آیکن" 

های در سمت راست، روشگردد. در کاتعیین می مورد نظر روش پرداختهای ارسال مرتبط با ی روشیهکلدر این قسمت 

نمایش داده شده است. با انتخاب و انتقال فوق پرداخت با سمت چپ روش های ارسال مرتبط  ارسال موجود و در کادر

ط در پرداخت خواهد بود. توضیح اینکه در های ارسال مرتبی از روشیل به کادر راست، آن روش ارسال جزروش ارسا

های ممکن ارسال را انتخاب خواهد نمود. سپس سیستم با استفاده از این صفحه سبد خرید، خریدار یکی از روش

دهد. مثال اگر پرداخت درب منزل، روش پرداخت متصل با اخت مناسب را به خریدار نمایش میتنظیمات، روش پرد

انتخاب گزینه ارسال با پیک توسط خریدار، تنها امکان پرداخت درب منزل به خریدار نمایش ارسال با پیک باشد، پس 

 .داده خواهد شد

 

 نکته:

روش ارسال مرتبطی "تعریف نشده باشد، پیغام  "روش ارسال مرتبطی"، "روش پرداخت"اگر در صفحه پرداخت برای 

 گردد.مشاهده می "مشخص نشده است
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 تنظیم شروط مرجوع کردن سفارش" آیکن" 

م. به نماییاین قسمت تعیین می نماید، شروط مربوط به آنرا درمیمرجوع کردن سفارش را پشتیبانی گر فروشگاه، ا

ازای هر شرط مرجوعی، وضعیتی که خریدار اجازه مرجوع کردن سفارش را دارد و میزان مبلغ کسر به صورت درصد 

اگر یکی از وضعیتهای تعریف شده شامل وضعیت یک سفارش شود، سیستم اجازه مرجوع یا ثابت قابل تعریف است. 

 د.کردن سفارش را به خریدار خواهد دا

 

 شوید.وارد صفحه زیر می "افزودن شرط"ی با کلیک بر روی گزینه

ریف ابل تعیک شرط تخفیف، بر اساس وضعیت یک سفارش و یا تعداد ساعت سپری شده پس از پرداخت و یا هر دو ق

وجه داشته باشید که مدیر سایت می تواند شروط ت .مبلغ کسر شده به صورت درصد و یا ثابت قابل تعریف استاست.

برگشت مختلفی را برای سفارشات و وضعیت های متفاوت تعریف نماید. در اینصورت ممکن است وضعیتی پیش آید 

سیستم فروشگاه ساز، از بین شروط قابل انتخاب، شرطی که برای یک سفارش، بیش از یک شرط برگشت محتمل باشد. 

 را انتخاب خواهد نمود که بیشترین مبلغ را به مشتری بازگرداند.
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پس از پرداخت و یا ثبت فیشهای  ساعت 2"و  "سفارش ثبت"اگر سفارش در وضعیت برای مثال در تنظیمات زیر، 

 داده شود.عودت  مبلغ سفارش به خریدار "درصد01"، "پرداخت
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 مدل 

پذیرد. مدل، برند، سازنده و یا تولید کننده محصوالت است. ها صورت میر این صفحه تنظیمات مربوط به مدلد

های سایت باشند. برای هر توانند مدلونگ، نوکیا و غیره میمثال در زمینه تجهیزات تلفن همراه، برند اپل، سامس

 ند.گردبندی کاالها استفاده میها، در زمینه تقسیمبندیها در کنار طبقهمدلاال باید یک مدل تعیین گردد. ک

فحات مختلف ها در صف است که در زمان نمایش لیست مدلقابل تعری آیکنبرای هر مدل، یک تصویر و یک 

 .گیرندمورد استفاده قرار می

 

 آید.پنجره زیر به نمایش در می "افزودن مدل"با کلیک بر روی 

 

 وارد نمایید.به فارسی را نام مدل : در این قسمت "عنوان مدل"

 دل به التین در این قسمت وارد می شود.م: نام "عنوان التین"
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 .اضافه نماییدمدل مورد نظر را از قسمت  آیکن

 کلیک نمایید. "مدل"برای ویرایش مدل کافی ست بر روی مدل مورد نظر در صفحه 

 

عنوان " تواناین صفحه میآید. در به نمایش در می "ویرایش مدل"صفحه پس از کلیک بر روی مدل موردنظر  

 را ویرایش نمایید. "عنوان التین"و  "مدل

 

 مدل بر روی تصویر مدل کلیک نمایید. و تصویر برای ویرایش و یا حذف آیکن

 

 "آیکنحذف "یاز گزینه آیکنبرای حذف  و "حذف تصویر"ی گردد، برای حذف تصویر گزینهپنجره زیر مشاهده می

 .استفاده نمایید
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برای یک مدل، فروشگاه نیاز به  کلیک نمایید. مدل بر روی دکمه  و تصویر آیکنبرای بارگزاری مجدد 

یستم سا بارگزاری نمایید. توانید برای هر دو مورد یک تصویر رسط و یک تصویر کوچک دارد. شما مییک تصویر متو

 های مورد نظر خود را تولید خواهد نمود.اندازه

 نکته:

درباره نحوه صفر نمودن تعداد )اشد.ب مربوط به مدل باید صفر "تعداد کاالهای"از حذف مدل، قبل توجه نمایید 

 ()در صفحه کاالها( مراجعه نمایید کاالها، لطفا به توضیحات مرتبط با حذف رنگ در بخش رنگ کاالها
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 نامهضمانت 

نامه بر توانید برای کاالهای فروشگاه ، ضمانت نامه های قابل ارائه را مدیریت نمایید. هر ضمانتدر این صفحه می

 د.افزایحسب درصد و یا مبلغ ثابت، مبلغی را به قیمت پایه کاال می

 

 

  نامهافزودن ضمانت"دکمه" 

 شوید.کلیک نموده وارد صفحه زیر می "نامهضمانتافزودن "برای اضافه نمودن ضمانت نامه بر روی دکمه 
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 را در این قسمت وارد نمایید.، قابل ارائه برای کاالهای فروشگاه: نام ضمانت نامه  "نامهعنوان ضمانت"

اگر خریدار، یک ضمانت نامه را گردد. محاسبه می "ثابت"یا مبلغ  "درصد"اساس : هر ضمانت نامه بر  "نوع محاسبه"

کاال انتخاب نماید، بر حسب نوع محاسبه مبلغ ضمانت نامه، درصدی از قیمت کاال یا مبلغ ثابت به قیمت پایه  برای یک

 کاال افزوده خواهد شد.

شده و  "نامهویرایش ضمانت"نامه کلیک نموده، وارد صفحه ها بر روی عنوان هر ضمانتنامهبرای ویرایش ضمانت

 تغییرات جدید را اعمال نمایید.
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 تنظیمات 

 باشد.می شش برگه )تب(ساز گنجینه دارای تنظمیات فروشگاه

 "تنظیمات کلی"اول:  (تببرگه ) .1

 توانید تنظیمات را ویرایش نمایید.ساز خود را مشاهده نموده و میدر این تب تنظیمات کلی فروشگاه
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 مالیات بر ارزش افزوده 

 در این قسمت وارد نمایید. الیات بر ارزش افزوده رادرصد م

 

 واحد پول 

هایی قرار دارد. این عنوان در همه بخشهایی که برای محصوالت تعریف شده بر پایه چه واحد پولی کنیم قیمتتعیین می

 .شود، برای خریدار درج خواهد شدکه قیمت نمایش داده می

 

 ضریب قیمت پایه 

اید، معادل آن به ریال ها انتخاب نمودهحدی غیر از ریال را جهت درج قیمتکند. لذا اگر واسیستم بر پایه ریال کار می

 اید، در این کادردهها به تومان است و واحد پول را تومان انتخاب نموارد نمایید. مثال اگر تمامی قیمترا در این قسمت و

 .را وارد نمایید. این ضریب برای بخش پرداخت آنالین استفاده خواهد شد 11عدد 

 

 صفحه جزئیات محصول 

درس صفحه جزییات کاال را وارد نمایید. اگر در این زمینه اطالعات کافی ندارید، لطفا این آدرس را تغییر ندهید. تغییر آ

 .اشتباه آن می تواند نمایش جزییات کاالها را با اشکال مواجه نماید
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 سازجانبی فروشگاههای کنترل 

 برایهای مشخص شده به صورت کنترل جانبی خواهند شد. درآمدن هر یک از بخشکدهای زیر، باعث به نمایش 

های مورد نظر، ابتدا به بخش مطالب کناری بروید. صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید. یک هر کدام از کدی استفاده

رده و کد را در آن قسمت ک ایجاد کنید. در ویرایشگر به نمایش درآمده، دکمه منبع را کلیک html محتوای از نوع متن

 .دنماییدرج 
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 "نوع و نحوه فعالیت"دوم:  (تببرگه ) .2

 

ا مشخص ر "تعداد عکس در گالری تصاویر هر کاال"و  "تعداد عکس در گالری تصاویر فروشگاه"توان در بخش ابتدایی می

 نمود.
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و  "شود Emailسفارش برای خریدار "، "شود Emailسفارش برای فروشنده " یهاگزینهتواند مدیر میهمچنین 

 .نماید را فعال / غیرفعال "شودSMS سفارش برای فروشنده "

 

  تنظیمات پیامک به فروشنده، پس از سفارش"بخش" 

 "رشتاریخ سفا" و "مبلغ کل"، "رسید پرداخت بانک"، "کد سفارش" هایتوان گزینهدر ارسال پیامک به فروشنده می

ها، اطالعات انتخاب شده به انتهای توضیحات پیامک افزوده شده و سپس نمودن هرکدام از گزینها فعال ب را فعال نمود.

 پیامک برای فروشنده ارسال می گردد.

 :  متن پیامک ارسالی به فروشنده را در این قسمت وارد نمایید."توضیحات"
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  تنظیمات پیامک به خریدار، پس از سفارش"بخش" 

رسید پرداخت "، "کد سفارش"، "شود SMSسفارش برای خریدار"های توان گزینهخریدار میدر ارسال پیامک به 

ها، اطالعات انتخاب شده به انتهای با فعال نمودن هرکدام از گزینه را فعال نمود. "تاریخ سفارش"و  "مبلغ کل"، "بانک

 توضیحات پیامک افزوده شده و سپس پیامک برای خریدار ارسال می گردد.

 :  متن پیامک ارسالی به خریدار را در این قسمت وارد نمایید."یحاتتوض"

 

  پیامک پس از ارسال سفارش به خریدار"بخش" 

 SMSپس از ارسال سفارش به خریدار : با فعال نمودن این گزینه "به خریدار جهت سفارش ارسال شده SMSارسال "

 شود.فرستاده می

 وارد نمایید. :  متن پیامک را در این قسمت"توضیحات"
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 پیامک بخش به من اطالع بده" بخش" 

 شود.در این قسمت انجام می "به من اطالع بده"بخش  ایمیلمتن و عنوان پیامک یا ویرایش 

 [ItemTitle] عنوان کاال، [NotifyCDate] تاریخ، [UserName] کاربرینام،  [ItemCode]کد کاالاز پارامترهای 

نیز می توان در متن و عنوان پیامک یا ایمیل استفاده نمود. توجه داشته باشید که مقادیر  [ItemPrice] قیمت کاالو 

 شوند.پارامترها می در لحظه ارسال، جایگزین

 

  تنظیمات اطالع کمبود تعداد کاال به مدیر "بخش" 

تواند به ازای هر در بخش مدیریت فروشگاه قرار دارد که در آن، مدیر فروشگاه می "موجودی کاال"ای با عنوان فحهص

، مدیر تعیین 111کاال تعیین نماید که حداقل تعداد جهت ارسال هشدار به مدیر چند عدد است. مثال برای کاالی کد 

ه شود. تنظیمات ارسال ایمیل و رسید، این موضوع به مدیر اطالع داد 11نماید که هرگاه تعداد این کاال به عدد می

 پیامک موجودی کاال در این قسمت  قابل انجام است.
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 "تنظیمات مدیریتی"سوم:  (تببرگه ) .3

 باشد.این تب دارای دو گزینه مدیریتی می

 

: با فعال نمودن این گزینه دسترسی حذف نظرات به "تواند نظرات مشتریان به کاال را حذف کندمدیر فروشگاه می"

 تواند نظرات کاربران را حذف نماید.در غیر اینصورت، تنها مدیر سیستم می شود.فروشگاه داده میهر مدیر 

 captchaزینه مانند تصویر زیر کاربر ابتدا باید حروف با فعال نمودن این گ: "سازی حروف در نظراتفعال بودن مرتب"

 وارد نموده سپس نظر خود را اضافه نماید.

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 "نحوه نمایش ویترین"چهارم:  (تببرگه ) .4

 بندی در ویتریننحوه نمایش طبقه"و  "نحوه نمایش مدل در ویترین اصلی"دارای دو قسمت  "نحوه نمایش ویترین"

 باشد.می "اصلی

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

  نمایش مدل در ویترین اصلینحوه 

وان ، عنتواند نمایش عنوان مدلشود و مدیر میها در ویترین اصلی در این بخش مشخص و کنترل مینحوه نمایش مدل

 .مدل را کنترل نماید آیکنالتین، تصویر اصلی و 

 

 ین اصلیبندی در ویترنحوه نمایش طبقه 

تواند نحوه نمایش ظاهر شود. مدیر میبخش مشخص و کنترل می ها در ویترین اصلی در اینبندینحوه نمایش طبقه

 .ابتدایی طبقه بندی را معین نماید

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 "الگوهای نمایش"پنجم:  (تببرگه ) .5

ات کاال و الگوی چاپ سفارشات را می توانید در این بخش از ییها، الگوی نمایش جزالگوی نمایش کاال در ویترین

 ها را می توان مشاهده نمود.راهنمای هر یک از گزینه  شتن موس بر روی آیکندانگهتنظیمات تغییر دهید. با 



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 

 هاالگوی نمایش کاال در ویترین 



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 

 شود.بندی استفاده میهای یک طبقه در ویترین طبقهطبقهاین الگو جهت نمایش زیر  :بندی طبقه ستونی    

 بندی و خروجی این الگو در صفحه ویترین طبقه :کاال ستونیRSSکنار هم قرار  ها، هنگامیکه کاالها به صورت ستونی

 شود.دارند، استفاده می

 ر( به یش جزییات بیشتبندی، هنگامیکه کاالها به صورت خطی )جهت نمااین الگو در صفحه ویترین طبقه :کاال خطی

 شود.آیند، استفاده مینمایش در می

 و خروجی بندی الگو در صفحه ویترین طبقهاین  :ویژه پیشنهادRSS ها، جهت نمایش کاالهای با پیشنهاد ویژه ،هنگامیکه

 شود.کنار هم قرار دارند، استفاده می کاالها به صورت ستونی

 بندی و خروجی این الگو در صفحه ویترین طبقه :شده توصیه کاالیRSS ها، جهت نمایش کاالهای توصیه شده ،هنگامیکه

 شود.رند، استفاده میکنار هم قرار دا کاالها به صورت ستونی

 بندی و خروجی این الگو در صفحه ویترین طبقه :جدید کاالیRSS ها، جهت نمایش کاالهای دارای تیک جدید ، هنگامیکه

های توانید برای کاالک جدید را در بخش ورود کاالها میشود. )تیکنار هم قرار دارند، استفاده می کاالها به صورت ستونی

 انتخاب نمایید.(مورد نظر خود 

 ها )کاالهای انتخاب شده توسط کاربر به عنوان مندینمایش کاالها در صفحه عالقهاین الگو جهت  :ها مندی عالقه

 شود.استفاده میکاالی مورد عالقه( 

 : از این الگو جهت نمایش کاالها در ویترین به صورت ستونی استفاده خواهد شد. کاال در ویترین اصلی 

 از این الگو جهت نمایش کاالهای با وضعیت جدید، در ویترین به صورت ستونی استفاده  در ویترین اصلی: کاالی جدید

 خواهد شد. برای تبدیل یک کاال به کاالی جدید، در صفحه مدیریت کاالها، از گزینه کاالی جدید استفاده نمایید.



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 

 الگوی نمایش جزییات کاال 

 

 ت هر کاال، مورد این الگو جهت نمایش بخش باالیی )اطالعات کلی( کاالهای معمولی در صفحه جزییا :کاال جزییات

 گیرد.استفاده قرار می

 شود. اطالعات کلی یک کاال استفاده می این الگو در صفحه مقایسه کاالها، در قسمت باال جهت نمایش :کاال مقایسه

 .نمایده کاالها، از این الگو تبعیت نمیل مقایسدقت داشته باشید که نمایش اطالعات جزیی قاب

 دکمه حذف از مقایسه نیز در درون همین الگو قرار گرفته است، لذا در ویرایش این الگو دقت الزم را داشته باشید. توجه:

 سه مقایها جهت درج در این الگو در صفحه مقایسه کاالها، در بخش جستجو در بین سایر کاال :کاال مقایسه جستجوی

 شود. استفاده می

    قت الزم را داشته باشید.دارد. لذا در ویرایش این الگو د لینک درج در مقایسه در داخل این الگو قرار توجه:

 ویجستج Ajax:  این الگو در بخش جستجوی اصلی سایت با عنوان جستجوی پویا و یا جستجویAjax جهت نمایش ،

 شود.استفاده می اطالعات کاالهای یافت شده،

 این الگو جهت نمایش بخش باالیی )اطالعات کلی( کاالهای از نوع پیشنهاد ویژه در صفحه جزییات  :ویژه پیشنهاد جزئیات

 گیرد.رار میهر کاال، مورد استفاده ق

 تاین الگو جهت نمایش بخش باالیی )اطالعات کلی( کاالهای از نوع توصیه شده در صفحه جزییا :شده توصیه جزییات 

 گیرد.هر کاال، مورد استفاده قرار می



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 این الگو جهت نمایش کاالهای مرتبط با کاالی در حال نمایش در صفحه جزییات هر کاال، مورد استفاده  :مرتبط کاالی

 توانید از صفحه ورود کاال، مدیریت نمایید.یک کاال را می کاالهای مرتبط با گیرد.قرار می

 ت هر کاال، مورد استفاده این الگو جهت نمایش کاالهای مشابه با کاالی در حال نمایش در صفحه جزییا :مشابه کاالی

 توانید از صفحه ورود کاال، مدیریت نمایید.کاالهای مشابه با یک کاال را می گیرد.قرار می

 

 پ سفارشالگوی چا 

 

 شود.این الگو جهت نمایش اطالعات سفارش در هنگام انتخاب نسخه قابل چاپ استفاده می :سفارشات چاپ 

 شود.این الگو جهت نمایش اطالعات سفارش در هنگام دریافت پیش فاکتور قابل چاپ استفاده می :فاکتور پیش چاپ 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 "ینپای تیتر باال و"ششم:  (تببرگه ) .6

 ترین اصلیتیتر باالی وی 

گردد. این متن به ش قبل از نمایش هر کاالیی درج میین متن در قسمت باالیی ویترین اصلی بخش خرید و فروا

 .باشدمیقابل طراحی  html صورت

 ین ویترین اصلیتیتر پای 

گردد. این متن به فروش پس از نمایش کاالها درج می این متن در قسمت انتهایی ویترین اصلی بخش خرید و

 .باشدمی قابل طراحی html صورت
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 فروشندگان 

توانید فروشندگان مختلفی برای سیستم فروشگاهی خود تعریف نمایید که هر فروشنده در این صفحه شما می

تواند یک یا چند فروشگاه را مدیریت نماید و در واقع در هنگام ایجاد یک فروشگاه باید فروشنده آن مشخص می

 .های سیستم برای فروشنده هر فروشگاه ارسال خواهد شدکه ایمیل و پیامک شود. دقت داشته باشید

 

  ندهافزودن فروش"دکمه" 

 توان از این گزینه استفاده نمود.جهت اضافه نمودن فروشنده می

 ریکارببرای افزودن فروشنده جدید از نامنمایید  وجهشود. تکاربری فروشنده دراین قسمت وارد می: نام"کاربرینام"

 ت.(اس در سایت نامشود. )منظور نام کاربری هنگام ثبتثبت شده در سایت استفاده می

یا  "اشدبکاربر غیر فعال می"یا  "معتبر استنانام کاربری "توان برای بررسی اینکه می "کاربریکنترل نام"از دکمه 

 ردد.گاستفاده می "این نام کاربری قبال به عنوان فروشنده ثبت شده است"

 عنوان فروشنده را در این قسمت وارد نمایید.: "عنوان"

 شود.انی فروشنده در این قسمت وارد میموقعیت مک :"موقعیت"

 توضیحات مربوط به فروشنده را وارد نمایید. :"توضیحات"

 آدرس ایمیل فروشنده مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. :"Emailآدرس "



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 شماره تلفن همراه فروشنده را در این قسمت وارد نمایید. :"موبایل"

  توانید در این قسمت وارد نمایید.را می هآدرس فروشند :"آدرس"

باشد. این اطالعات صرفا جهت هیچکدام از اطالعات وارد شده فروشنده قابل نمایش برای خریداران کاال نمی توجه:

 گردد.با فروشنده دریافت می رتباط موثراستفاده مدیر سایت و برقراری ا



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 

 

 پاساژ 



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

پاساژ، هیچگونه شود. ها نیز تعریف میکه در آن زبان فعالیت فروشگاهاز فروشگاه است،  یبندی بزرگترپاساژ تقسیم

گردد.ها، از مفهوم پاساژ استفاده مینما و یا صفحه نمایشی برای خریداران ندارد و تنها جهت دسته بندی فروشگاه  

 

  افزودن پاساژ"دکمه" 

 

 نمایید. یفرا تعر پاساژ نامتوانید : در این قسمت می"عنوان"

 گردد.از این قسمت انتخاب می ی این پاساژ،هازبان فعالیت فروشگاه: "زبان"

  

 

 

 فروشگاه 



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

در  ها باشد.تواند متفاوت با سایر فروشگاهظیمات الگوهای خاص خود است که میهر فروشگاه دارای یک ویترین و تن

 ها و سفارشاتتوجه داشته باشید که تمامی پیغامهنگام افزودن یک فروشگاه باید فروشنده آن حتما مشخص شود. 

هایی نظیر تغییر قیمت به صورت گروهی در هر فروشگاه، شود. همچنین قابلیتبرای فروشنده ایمیل و پیامک می

 و ایجاد گالری تصاویر در این صفحه وجود دارند. تنظیمات مربوط به صفحه هر فروشگاه 

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

  افزودن فروشگاه"دکمه" 

 کلیک نموده و وارد صفحه زیر شوید. "افزودن فروشگاه"برای افزودن فروشگاه بر روی دکمه 

 

 را انتخاب نمود.  "پاساژ مورد نظر": جهت افزودن فروشگاه ابتدا باید "پاساژ مورد نظر"

 نمایید. فروشگاه را انتخاب میربری مدیر نام کا: در این قسمت "نام کاربری مدیر"

 : نام فروشگاه مورد نظر را وارد نمایید. "عنوان"

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  75صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 بندیطبقه 

امل تواند شن طبقه ایجاد نمایید. هر طبقه میبه عنواهایی بندیانید برای هر فروشگاه، دستهتودر این قسمت می

گردد(. بندی کاالهای یک طبقه توصیه میدل بجای ایجاد زیر طبقه جهت دستهزیر طبقه باشد )البته استفاده از م

ندی بد. مثال پارامترهای اختصاصی طبقهرا تعریف نمایی توان پارامتر اختصاصی کاالهای داخل آندر هر طبقه می

بندی کتاب متفاوت است. برای هر کاالی تعریف شده در یک طبقه، مراه با پارامترهای اختصاصی طبقهفن هتل

باشند. همچنین در هر طبقه عناوینی جهت امتیاز کاربران قابل و قابل مقایسه می تر ها وارد شدهمقادیر این پارام

عناوین دریافت خواهد شد. تغییر گروهی قیمت تعریف است و نظر کاربران برای کاالهای آن طبقه، طبق همان 

 .کاالهای هر طبقه از دیگر امکانات این صفحه است

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

  افزودن طبقه اصلی"دکمه" 

 وارد نمایید. "عنوان"کلیک و نام طبقه اصلی را در قسمت  "افزودن طبقه اصلی"برای افزودن طبقه جدید بر روی 

 

 باشد.این لینک قابل نمایش، کلیک و کپی کردن می گردد.سایت نیز تولید میش بر روی ها لینک نمایبا افزودن طبقه

و در محتویات صفحات استفاده نمایید. خریدار  htmlتوانید در بخش پیوندها، منوهای اصلی، متنی و از این لینک، می

 ایت خواهد شد.بندی مورد نظر هدو بازدیدکننده سایت، با کلیک بر روی این لینک به صفحه ویترین طبقه

 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 نکته:

توانید لینک کاملتری از لینک فوق را ایجاد نمایید. لینک ویترین بندی مراجعه نمایید، میاگر به صفحه ویترین طبقه

توانید لینکی ایجاد نمایید که تواند شامل مدل، رنگ و حتی محدوده قیمت نیز باشد. بطور مثال میبندی میطبقه

دی موبایل با قیمت زیر یک میلیون تومان را نمایش دهد و سپس این لینک را در یک منو یا تمامی کاالهای طبقه بن

 .زیر منو قرار دهید

 

 وجود دارد.  "لنوو"و  "سونی"، دو مدل "تاپلپ"با توجه به تصویر فوق در طبقه 

 شود که مدل نیز در این آدرس لحاظ شده است.آدرسی تولید می "سونی"با انتخاب مدل 
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 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

رای دسترسی سریع ب و در محتویات صفحات htmlپیوندها، منوهای اصلی، متنی و توان در میاز آدرس تولید شده 

 کاربران استفاده نمود.

 های دستوراتآیکن 

 

  "ینیپا"و  "باال" آیکن .1

 ها در نظر گرفته شده است.جایی طبقهبرای جابهها این آیکن

 "پارامترها" آیکن .2

ا و مشخصات بارز محصوالت هر هتوانید برای هر طبقه پارامتر )فیلد( تعریف کنید. پارامتر، ویژگیمیدر این قسمت 

های فیزیکی، عملکردی، امکاناتی و غیره هر طبقه از کاالها باشد. تواند شامل ویژگیبندی است. این مشخصات میطبقه

مورد نظر ین هر پارامتر جهت درج آن در الگوی گردند. از نام التبندی میچند ویژگی تحت یک نام مشخص گروه هر
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ه همچنین جزییات کاال استفاد های ویترین و جستجو، مقایسه بین محصوالت وشود. این پارامترها در بخشاستفاده می

 .شوندمی

شوید. وارد صفحه زیر می "پارامترها"وی پس از کلیک بر ر
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 "بندیافزودن گروه پارامترهای طبقه" آیکن 2.1

ان کلی گروه مورد نظر را مشخص شود. در این قسمت عنوها استفاده میها(، از گروهها )فیلدبندی پارامترمنظور دستهبه 

 .شودها درج میم نمایش، در ابتدای گروه پارامترکنیم. این عنوان در هنگامی

 

 

 

 این قسمت فراهم شده است.دار در امکان جا به جا نمودن گروه پارامترها با استفاده از فلش های جهت
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 استفاده نمایید. برای حذف گروه پارامترها از عالمت  

 آید.در صورت وجود پارامتر در گروه پارامتری، پیغام زیر به نمایش در می
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 افزودن پارامترهادکمه  2.2

 

 فرض گروه مشخص شده است.به صورت پیش: "گروه پارامتر"

 .شوداز این عنوان استفاده میپارامتر جهت نمایش  :"عنوان"

 .شودالگو از عنوان التین استفاده می جهت درج پارامتر در :"نام التین"

 گردد. تقسیم می "پارامترهای مقداری"و   "پارامترهای معمولی"پارامترها به دو نوع  :"نوع پارامتر"

 گیرد.جستجو سایت، مورد استفاده قرار میپارامتر فوق در  دن این گزینه،با فعال نمو: "در جستجو فعال است"

 جهت استفاده پارامتر در الگو این گزینه را فعال نمایید. :"در الگو فعال است"

 گیرد.پارامتر فوق در مقایسه کاالهای فروشگاه، مورد استفاده قرار می با فعال نمودن این گزینه، :"در مقایسه فعال است"
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 پارامترهای معمولی 

 شود. تنی از درج کننده کاال دریافت میپارامتر معمولی، مقدار پارامتر به صورت فیلد مدر 

 توانید پارامتر معمولی را ایجاد نمایید.طبق تصاویر زیر می

 

 پارامترهای مقداری 

ل مقادیر از قبپارامتر مقداری، شامل کلیه مقادیر ممکن برای یک پارامتر خواهد بود که در هنگام درج کاال، از لیست 

شود. پارامترهای مقداری در بخش جستجو جهت فیلتر نمودن نتایج، قابل مقدار مورد نظر انتخاب می، ین شدهتعی

 .استفاده خواهند بود

 های زیر را مشاهده نمایید.برای تفهیم بیشتر پارامترهای مقداری مثال

 

 نمایید.توانید پارامتر مقداری را ایجاد طبق تصاویر زیر می
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کلیک نموده و موارد  "افزودن مقدار برای پارامتر"برای افزودن مقادیر قابل انتخاب یک پارامتر مقداری، بر روی دکمه 

 :نماییدزیر را تعیین می

  :عنوان قابل نمایش این مقدار برای خریدار نام 

  :ر شود. دفقط در الگوها استفاده می بوده وارزش متنی این مقدار. این ارزش قابل نمایش برای خریدار ن مقدار

 شود.مقدار برای این فیلد نیز وارد میاکثر موارد، همان نام 
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 :در صورت ورود مبلغ در بخش هزینه، پس از انتخاب این مقدار توسط خریدار، قیمت کاال افزایش خواهد  هزینه

 .یافت. هزینه صفر، هیچ تغییری در قیمت کاال ایجاد نخواهد کرد

را  "نمایش در مقایسه"و  "نمایش در الگو"، "نمایش در جستجو"توانید مقادیر پارامترها، های زیر میبه آیکن با توجه

 ، همچنین پارامتر مورد نظر را حذف نمایید.نموده ویرایش

 

 در صورت نیاز به جا به جا نمودن پارامتر از فلش های جهت دار استفاده نمایید.
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 "کاربران عناوین امتیاز" آیکن .3

ین کنیم. ابندی، پنج عنوان را جهت دریافت امتیاز از کاربر و بازدیدکننده تعریف میدر این بخش به ازاء هر طبقه  

دهی ت آن طبقه بندی باشد. بخش امتیازتواند شامل خصوصیات ویژه و یا نقاط قوت و ضعف سری محصوالعناوین می

به ازاء هر عنوان را به کاربر خواهد  11قابلیت دریافت امتیاز از صفر تا  در صفحه جزییات هر کاال نمایش داده شده و

 .داد

 

 

ین های انمایید و خواستار آن هستید که همه زیر طبقهبندی اصلی هستید و عناوین را ویرایش میاگر در یک طبقه

 "هاامتیازدهی برای تمام زیر طبقهاعمال این عناوین "گزینه طبقه نیز همین عناوین ویرایش شده را داشته باشند، 
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 را فعال نمایید.
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 "غییر قیمتت" آیکن .4

برای انجام این کار، نوع  د.و یا کاهش دهیتوانید قیمت کاالهای یک طبقه را بصورت گروهی افزایش در این قسمت می

مت بت تغییرات، سیستم قینمایید. با کلیک بر روی دکمه ثتغییر قیمت را انتخاب نموده و مبلغ مورد نظر را وارد می

 دهد.تمامی کاالی این طبقه بندی را به اندازه مبلغ وارد شده، افزوده و یا کاهش می

 

 "زیرطبقه" آیکن .5

ک بندی کاالهای یجای ایجاد زیر طبقه جهت دستهه دل بتواند شامل زیر طبقه باشد )البته استفاده از مهر طبقه می 

 د.(گردطبقه توصیه می
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 "حذف" آیکن .6

 این گزینه استفاده نمود.از توان برای حذف یک طبقه می

  "OK"ید حذف طبقه مورد نظر دکمه ، در صورت تایآیدپس از کلیک بر روی دکمه حذف پیغام زیر به نمایش درمی

 را کلیک نمایید.

 

 "تکثیر" آیکن .7

های موجود سیستم، موارد بندیاز طبقهبندی جدید هستیم که با یکی د که خواستار ایجاد یک طبقهمواردی وجود دار

موجود  بندیمشابه زیادی دارد. در اینصورت بجای ورود از اول طبقه بندی و ساخت پارامترها، یک کپی )تکثیر( از طبقه

ز روی بندی جدید انماییم. این گزینه امکان ایجاد سریع طبقهایجاد نموده و سپس اقدام به انجام تغییرات مورد نظر می

ندی ببندی، تمامی تنظیمات و پارامترهای آن طبقهنماید. در هنگام تکثیر از یک طبقهطبقه موجود را فراهم می یک

 گردند.نیز تکثیر می

 : نام طبقه جدید را در این قسمت وارد نمایید. "عنوان"
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 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  91صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 کاال 

مدیریت و ویرایش است. افزودن و ر این صفحه، کلیه اطالعات مربوط به کاالهای داخل سیستم خرید و فروش قابل د

ها و نقاط قوت و ضعف، تصاویر شابه، تغییر مکان یک کاال، سرفصلهای کاال، کاالهای مرتبط و مویرایش کاال، رنگ

گذاری یک کاال به عنوان کاالی جدید، باشند. همچنین قابلیت عالمتها از جمله امکانات این صفحه میمربوط به کاال

 .باشددار از دیگر امکانات این صفحه میکاالهای پیشنهاد ویژه زمان  کاالی توصیه شده،
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  افزودن کاال"دکمه" 

د( وند )ویزارروارد  "افزودن کاال" بندی و مدل مورد نظر و با کلیک بر روی دکمهپاساژ، فروشگاه، طبقهپس از انتخاب 

 شوید.میایجاد یک کاال 

باشد. سیستم به صورت اتوماتیک شما را در این روند به سمت جلو هدایت یجاد یک کاال، شامل هفت مرحله میروند ا

توانید اطالعات نماید. البته مییجاد یک کاالی جدید را دریافت مینموده و تمامی اطالعات و تنظیمات الزم جهت ا

 کنید.هرکدام از مراحل را پس از ایجاد کاال، به صورت مستقیم )بدون نیاز به پیمودن روند( ویرایش 

 "افزودن کاال"اول:  مرحله .1
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های الزم جهت درج کاال در این بخش، جهت سهولت در وضوح گزینه ها و جلوگیری از اشتباه و شلوغی فیلدها، داده

اند. هر دسته شامل تعداد فیلد اطالعاتی است که در مورد یک کاال باید وارد شده و یا انتخاب شود. در دسته بندی شده

ا، عالمت راهنما وجود داشته و توضیحات مختصری را در مورد هر یک از فیلدها و مورد استفاده آنها، ارائه هکنار گزینه

 نماید.می

 گروه اطالعات پایه 1.1

 باشد.اطالعات پایه شامل موارد زیر می

ت تغییر اسگردد. کد کاال در هنگام ثبت قابل ی سایت یک کاال با کد آن مشخص میها: در تمامی قسمت"کد کاال"

)استفاده از حروف و عالئم در کد کاال غیر مجاز می ولی پس از ثبت کاال دیگر امکان تغییر کد کاال وجود نخواهد داشت.

 باشد(

گردد. هم چنین این عنوان در ی عنوان اصلی کاال بوده و در ویترین و جزئیات کاال درج می: این متن به منزله"عنوان"

آن محصول تاثیر  (SEO) تواند در سئودد. لذا انتخاب یک عنوان جامع میگرنیز درج میدرس صفحه جزئیات کاال آ

 داشته باشد.

دقت نمایید از ورود کاراکترهایی که باعث ایجاد اشکال در آدرس خواهد شد )همانند: پرانتز، کاما، سمیکلون، دو نقطه، 

 د.عالمت سوال، عالمت تعجب و کاراکترهای مشابه( اجتناب فرمایی

 ماگر کاالی شا .: این نام التین در الگوهای نمایشی کاال و در جستجوی یک کاال مورد استفاده خواهد بود"نام التین"

در این بخش وارد  کاال را نام التین(، شناسدنام میآن کاربر معموال کاالی شما را با )خاص استالتین  دارای یک نام

 نمایید.

ا نام سازنده آن و یا مدل تواند، نام تجاری محصول یمدل می این ( کاال است.brand) برندهمان کاال  مدل: "مدل کاال"

افزودن  یباشد. برا کاالد مدل توانیا و غیره میاپل، سامسونگ، نوک تلفن همراه،دسته مثال در  و سری ساخت کاال باشد.

 ( استفاده نمایید.brand) هامدل جدید به لیست، از صفحه مدل
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 وه اطالعات قیمتگر 1.2

 اید،پولی سایت را تومان در نظر گرفتهمثال اگر واحد  .باشدکاال در واحد پولی سایت میایی قیمت پایه، "قیمت"منظور از 

نظیمات ت"مت را با توجه به تنظیمات صفحه تم این قیسیسهنگام پرداخت آنالین، قیمت را به تومان وارد نمایید. در 

د. سایر پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت اعم از نمایرا از خریدار دریافت میآن به ریال تبدیل نموده و معادل ریالی  "کلی

 شوند.قیمت پایه اضافه می نامه، بهترنگ، ضمان

ای این هتاگر قیمت کاال را تغییر دهید و این گزینه را انتخاب نمایید، قیمت جدید در تاریخچه قیم: "تاریخچه قیمت"

 .شودییات آن به خریدار نمایش داده میمحصول ثبت خواهد شد. نمودار تغییرات قیمت یک محصول در صفحه جز

 

 گروه اطالعات وضعیت 1.3

توانید برای وضعیت کاال را می "به زودی"و  "شودتولید نمی"، "موجود نا"، "موجود": یکی از موارد  "وضعیت کاال"

 مشخص نمایید.

اگر فعال تمایل دارید یک کاال را  به نمایش در نخواهد آمد.آرشیو نمایید دیگر در هیچ قسمت  یک کاال را: اگر "آرشیو"

از چرخه نمایش و فروش سیستم کنار بگذارید اما ممکن است بعدها دوباره نیاز به آن داشته باشید، بجای حذف نمودن 

 کاال، از این گزینه استفاده کنید.

با الگوی کاالی جدید به نمایش  هاهمه بخشدر کاال این نمایید،  گزینه را برای کاال انتخاب : اگر این"کاالی جدید"

 گیرد. ی جدید مورد استفاده قرار میهاکاالدرخواهد آمد. این الگوها جهت جلب توجه خریداران به 
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 گروه اطالعات مشخصات بیشتر 1.4

بر کد کاال یک سریال خاص را نیز برای کاال در  هداری( عالوهای انبارها )مخصوصا سیستمیستم: برخی س"سریال کاال"

این سریال در فاکتور فروش به نمایش درآمده و واحد  شود.سریال ویژه در این قسمت وارد می گیرند. آننظر می

 نماید. ورود این پارامتر اختیاری است.ی را در ارسال کاالی صحیح کمک میانباردار

ین پارامتر جهت محاسبه در مواردی که هزینه ارسال با وزن یک ، ادر این قسمت وارد نماییدوزن یک کاال را : "وزن"

 هید.انجام د "روشهای ارسال"گیرد. تنظیمات مربوط به هزینه ارسال را از صفحه مرتبط است مورد استفاده قرار می کاال

فیلد  ورود این توانید این فیلد را پر نمایید.رد نمودن تولید کننده یک کاال می: در صورت نیاز به وا"تولید کننده"

 اختیاری است. 

ته باشید توجه داش توانید این فیلد را پر نمایید.رد نمودن تولید کننده یک کاال میدر صورت نیاز به وا: "تاریخ تولید"

 ورود این فیلد اختیاری است. 
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 گروه اطالعات موقعیت و نحوه ارسال 1.5

 نمایید.فعلی کاال را مشخص میاستانی : موقعیت "استان کاال"

 .نماییدفعلی کاال را مشخص میشهرستانی ت : موقعی"شهرستان کاال"

به دلیل اینکه هر کاال ممکن اقل یک روش ارسال تعریف نمایید. برای هر کاال باید حد: "ارسال به روش تعریف شده"

به دلیل وزن باال یا ابعاد و غیره(، باید روشهای ارسال قابل  است شرایط خاص خود را جهت ارسال داشته باشد)مثال

 جهت انتخاب روش ارسال دو گزینه کلی در اختیار دارید: انجام به ازای تک تک کاالها انتخاب شود.

روش توانید سایت )در صفحه روشهای ارسال( قابل ارسال باشد، میاگر کاال با یکی از روشهای تعریف شده در  

 ی( مورد نظر را انتخاب نمایید. ارسال)ها

 ، برایو هیچکدام از روشهای معمول تعریف شده در فروشگاهباشد داشته اگر کاال یک هزینه ارسال مختص به خود را 

روش ارسال با هزینه ویژه را انتخاب نموده و مبلغ مورد نظر را در فیلد هزینه ارسال وارد  این کاال قابل انجام نباشد.

 نمایید. 
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 گروه اطالعات ضمانت نامه 1.6

مبلغ این ضمانت نامه بر  کنیم.( اصلی انتخاب میGuaranty: برای هر کاال یک ضمانت نامه )"ضمانت نامه اصلی"

ر های ویترین و جستجو، بهتتوجه داشته باشید به دلیل نمایش قیمت کاال در صفحهت کاال افزوده خواهد شد. روی قیم

پیش فرض را بر روی قیمت کاال لحاظ نموده و مقدار آنرا صفر نمایید. در غیر اینصورت،  است هزینه این ضمانت نامه

خریداران پس از ورود به صفحه جزییات کاال، با تغییر قیمت کاال )به دلیل اعمال قیمت ضمانت نامه( مواجه خواهند 

 شد.

)با قیمت متفاوت( جهت انتخاب  دیگری هایهتوانیم ضمانت نام: عالوه بر ضمانت نامه اصلی، می"هانتخاب ضمانت نام"

ت مبلغ آن به قیم در صفحه جزییات کاال، پس از انتخاب ضمانت نامه مورد نظر توسط خریدارخریدار تعیین نماییم. 

ت ی ضماناز صفحه و اعمال تنظیمات آنها هستید، هادر لیست ضمانت نامهاگر خواستار تغییر  .پایه افزوده خواهد شد

 نمایید. تفادهنامه اس
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 گروه اطالعات جستجو 1.7

این کلمات در لیست کلمات کلیدی صفحه جزییات کاال اضافه شده و به موتورهای جستجو در یافتن و : "هاتگ"

ایید. د تگ اضافه نمتوانیبرای هر کاال به تعداد دلخواه مینماید. صفحه جزییات کاال کمک بسیاری می ایندکس کردن

 عنوان، موارد استفاده و غیره باشد. هر تگ را بر روی یک خط وارد نمایید.  ،نوع دستگاه تواند شامل برند،این کلمات می

: توضیحات مختصر به بخش توضیحات صفحه جزییات کاال اضافه شده و به موتورهای جستجو در "توضیحات مختصر"

 نماید. سیاری میبیافتن و ایندکس کردن صفحه جزییات کاال کمک 

در  و به موتورهای جستجو شوددی به صفحه جزییات کاال اضافه می: این کلمات به بخش کلمات کلی"لمات کلیدیک"

 نماید. ک بسیاری مییافتن و ایندکس کردن صفحه جزییات کاال کم

فاده موارد استتواند شامل برند، نوع دستگاه، عنوان، این کلمات می کلمات کلیدی متعدد را با کاما)،( از هم جدا نمایید.

 و غیره باشد. 
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 شوید.می مرحله افزودن رنگوارد  "تغییرات ثبت"پس از وارد نمودن اطالعات کاال و کلیک بر روی دکمه 

 

 "افزودن رنگ"دوم  مرحله .2

گردد. برای هر رنگ، تعداد موجود و تفاوت قیمت با قیمت های مربوط به یک کاال تعیین میدر این بخش سایر رنگ

گردد. اگر تفاوت قیمت، صفر در نظر گرفته شود، قیمت کاال تغییر ایه و رنگ پیش فرض( نیز تعیین می)قیمت پ پایه

های موجود کاال حذف خواهد شد. نخواهد کرد. اگر تعداد موجود در یک رنگ، به اتمام برسد، این رنگ از لیست رنگ

 توانید در صورتیدر الگو قابل نمایش است. )لذا میهای ممکن یک کاال )موجود و غیر موجود( با این حال تمامی رنگ

را صفر  که یک کاال، رنگ خاصی را دارد ولی در فروشگاه شما موجود نیست، آن رنگ را افزوده و تعداد و قیمت آن

 (نمایید
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  افزودن رنگ به کاال"دکمه" 

 شوید.ها میوارد صفحه رنگ "ه کاالافزودن رنگ ب"با کلیک بر روی دکمه 

 

 توان رنگ مورد نظر را اضافه نمایید.و همچنین تفاوت قیمت با قیمت پایه می تعداد کاال از هر رنگ انتخاب رنگ وبا 

توجه داشته باشید، )بر خالف ضمانت نامه( سیستم قیمت رنگ را به صورت خودکار در ویترین و جستجو نیز به قیمت 

 افزاید. لذا نیازی به افزودن قیمت رنگ پیش فرض )یا موجود( به قیمت پایه ندارید.میپایه کاال 
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 "افزودن به لیست کاالهای مرتبط"سوم  مرحله .3

االهای مرتبط این کاال تمامی کاالهای موجود در فروشگاه ما که به این کاال متصل هستند در این بخش به عنوان ک

نار د که در کها و کاالهایی باشواند شامل ملزومات، موارد اولیه و یا سایر دستگاهتیگردند. کاالی مرتبط مانتخاب می

 هایی از کاالهای مرتبط به یک پرینتر باشند. لیستوانند نمونهترابط می آیند. مثال کارتریج و سیماین کاال به کار می

افزودن به لیست "کلیک بر روی دکمه با  .آیندصفحه جزییات کاال به نمایش درمی کاالهای مرتبط با یک کاال، در

 شوید.وارد صفحه زیر می "کاالهای مرتبط
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 را بزنید.توانید کاالهای مرتبط به کاال جدید را انتخاب نموده و ثبت تغییرات در این صفحه می

 ید.آبه نمایش در می "کاالهای مرتبط" کاال برای کاربران با عنوان جزییات این قسمت در صفحه
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 "سرفصل"چهارم مرحله  .4

تواند شامل اطالعات خود جای خواهد داد. یک سرفصل می ها، اطالعات بیشتر و توضیحی در مورد کاال را درسرفصل

ینه یک سرفصل، گزو یا اطالعاتی از این نوع باشد. اگر برای  ی یک کاال، نقد و بررسی یک محصولکاتالوگ یا راهنما

شود، آن سرفصل در صفحه جزییات یک کاال در کنار سایر اطالعات کاال از قبیل جزییات انتخاب  نمایش اتوماتیک

صورت باید از عنوان التین سرفصل برای  خواهد آمد. در غیر این بیشتر، امتیاز کاربران و نمودار قیمت به نمایش در

 .نمایش آن در الگو استفاده نمایید

 

 

  در زنجیره قرار دارد؟"گزینه" 

 .شودها در صفحه کاال نمایش داده میلفعال باشد سرفصاین گزینه اگر 
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مثال مشخصات وارد صفحه زیر شده و به عنوان  "افزودن یک سرفصل"در این صفحه پس از کلیک بر روی دکمه 

 توانید در سرفصل آن کاال قرار دهید.فنی یک کاال را می
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 "پارامترها"پنجم  مرحله .5

در این قسمت نمایش داده شده و شما  )و طبقه باالدست( تعریف شده است برای این طبقهکه  لیه پارامترهاییک

 نمایید.ن کاال را در هر پارامتر وارد میاطالعات خاص ای

توانید برای یک پارامتر، هر تعداد و می ودشمینمایش داده  ی یک یا چند مقداریگزینهپارامترهای مقداری به صورت 

، مقایسه کاالها به نمایش در را وارد نمایید. اطالعات وارد شده در این قسمت، در صفحه جزییات کاالمقدار مورد نظر 

 د.، در الگوها نیز قابل نمایش هستنآیند. همچنین پارامترها با استفاده از درج عنوان التینمی
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 "عکس"ششم  مرحله .6

 در این قسمت پیوست نمایید. را تصویر مربوط به کاال
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 "نقاط قوت و ضعف"هفتم  مرحله .7

توانید در دو ویرایشگر مجزا برای هر کاال وارد نمایید. این اطالعات در رد نقاط قوت و ضعف یک کاال را مینکات در مو

صفحه جزییات کاال و همچنین صفحه مقایسه کاال به نمایش درخواهند آمد. به طور معمول، نقاط قوت و ضعف به 

 د.شونقوت و یا ضعف قرار دارد، وارد میدر هر سطر یک نقطه  صورت یک لیست سطری که
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 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  112صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 گردد.پس از طی مراحل فوق محصول به لیست کاالها اضافه می
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  جستجو"گزینه" 

 استفاده نمود. "نمایش جستجو"قسمت  توان ازجهت جستجوی کاال می

 

  ورود فایل اکسل"دکمه" 

اطالعات کلی کاالها را به سیستم وارد نمایید. اگر کد کاال از قبل در سیستم توانید فایل اکسل حاوی قسمت می در این

ای سایت افزوده خواهد شد. موجود باشد، کاال ویرایش خواهد شد و اگر کد کاال وجود نداشته باشد، کاال به لیست کااله

دهد. به ازای هر فیلد، نوع فیلد های داخل آن را تشخیص داده و به شما نمایش می سیستم، فایل اکسل ورودپس از 

 د.نمایداده داخل فیلد را به سیستم اعالم خواهید نمود. پس از آن، سیستم کاالهای داخل فایل را خوانده و پردازش می
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 استفاده نمایید.  "کاال"در صفحه  نمودن نمایش کاال از بخش مشخص شده در تصویر برای فیلتر

 

و  "واردهمه م"و  "کاالی توصیه شده"، "کاالی پیشنهاد ویژه"ل یبنوع پیشنهاد از قاس توانید بر اسنمایش کاال را می

 د.فیلتر نمایی "و همه موارد "به زودی"، "شود، تولید نمی"ناموجود"، "موجود" وضعیت کاال از قبیل بر اساسیا 

 فعال نمود.توان این گزینه را ی از لیست کاالهایی آرشیو شده می: برای آگاه"آرشیو شده"

توان این گزینه را فعال اند، میان کاالی جدید معرفی شده: برای آگاهی از لیست کاالهایی که به عنو"کاالی جدید"

 نمود.
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اند. این برای  سهولت کار بر روی تعداد باالیی از کاالها، یک سری از دستورات این صفحه به صورت گروهی تعبیه شده

ر روی هر تعداد کاالی انتخاب شده اعمال خواهند شد. لذا برای اجرای هرکدام از آنها )که دستورات به صورت همزمان ب

 در باالی لیست کاالها قرار گرفته اند(، ابتدا باید یک یا چند کاال را انتخاب نموده و سپس اقدام به اجرای آنها نمود.

 

 حذف" آیکن" 

ا کاالهای ی کاالید نمودن این پیغام تاییآید. با خاب کاال و کلیک بر روی دکمه حذف، پیغام زیر به نمایش در میبا انت

 گردد.مورد نظر حذف می

 

 آرشیو" آیکن" 

 کلیک نمود تا "آرشیو"توان کاالی مورد نظر را انتخاب سپس بر روی دکمه می برای آرشیو نمودن یک یا چند کاال

 توان کاال را آرشیو نمود.می "بله"ی آید. با انتخاب گزینهنمایش درصفحه زیر به 
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 جدید" آیکن" 

مقادیر قابل انتخاب به آید و پنجره زیر به نمایش درمی "یدجد"کاال و کلیک بر روی دکمه یک یا چند با انتخاب 

 باشد:شرح زیر می

 

 ها مشاهده نمود.لیست تازهتوان آن را در می "کاالی جدید" با انتخاب کاال به عنوان
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 استفاده نمود. آیکنتوان از این تبدیل کاالی جدید به کاالی عادی نیز میبرای 
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 روش ارسال" آیکن" 

 آید.پیغام زیر به نمایش درمی "روش ارسال"کلیک بر روی گزینه با انتخاب کاال و 

 

 .دهیروش ارسال کاال را تغییر د توانیدمیو با کلیک بر روی دکمه تائید وارد صفحه زیر شده 
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 تغییر قیمت" آیکن" 

 کلیک نمایید. "تغییر قیمت"کاالی مورد نظر را انتخاب نموده بر روی دکمه 

 

 آید.به نمایش در می "تغییر قیمت گروهی کاال"د پیغام فوق صفحه با تایی

 

ای این یک روش سریع بر کاال را وارد نمایید.توانید در کادر مشخص شده در تصویر قیمت جدید جهت تغییر قیمت می

 باشد.تغییر قیمت چندین کاال بدون نیاز به ورود به بخش ویرایش اطالعات کاالها می

 شود.نمایش داده می "نمودار تغییرات قیمت"تاریخچه قیمت به صورت در صفحه جزییات کاال، 
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 نامهتغییر ضمانت" آیکن" 

 فوق استفاده نمود. آیکنتوان از می نامه کاالبرای تغییر ضمانت

 

 ابتدا یک ضمانت نامه اصلی برای شوید.می "نامه محصوالتیر گروهی ضمانتتغی"ید پیغام فوق وارد صفحه پس از تای

های های تعریف شده در فروشگاه، سایر ضمانت نامهنمایید. سپس از لیست ضمانت نامهاین کاال )کاالها( انتخاب می

 ب برای این کاال )کاالها( را تعیین نمایید.قابل انتخا
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 مدل تغییر" آیکن" 

 مدل در صفحه کاال به مدیر فروشگاه داده شده است.گروهی امکان تغییر 

 توان مدل کاال را تغییر داد.می "تغییر مدل"کلیک بر روی دکمه کاال و یک یا چند با انتخاب 

 

 خروجی" آیکن" (Export) 

توان این گزینه را انتخاب نمود. پس از انتخاب کاالها دکمه ل از کاال یا لیستی از کاالها میاکسجهت گرفتن خروجی 

 توانید دانلود نمایید.ید فایل اکسل را می. در صورت تاینماییدنموده و پیغام زیر را مشاهده می را کلیک "خروجی"
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 تغییر مکان"  آیکن" 

د که با دقت داشته باشی توان از این گزینه استفاده نمود.دیگر می یا طبقه اصلیپاساژ، فروشگاه برای انتقال کاال به 

تلف(، های مخبندیانتقال یک )یا چند( کاال از یک طبقه به طبقه دیگر )به دلیل امکان عدم تطابق پارامترهای طبقه

 کلیه اطالعات پارامترهای وارد شده برای کاال حذف خواهد شد.

 گردد.صفحه زیر  مشاهده می "تغییر مکان"و کلیک بر روی دکمه پس از انتخاب کاال 

 

کاال به  "ثبت تغییرات"و کلیک بر روی دکمه  "بندی اصلی مقصدطبقه"و  "، فروشگاه مقصد"پاساژ مقصد"با انتخاب 

 یابد.مکان مقصد انتقال می

 در می آید.شده باشد، پیغام زیر به نمایش اگر کاالیی را برای تغییر مکان انتخاب ن
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 های مشخص شده در تصویر استفاده نمایید.از دکمه توانیدمی هر کاال هایویژگیبرای تغییر 

 

توان از قسمت مشخص شده در تصویر استفاده های مربوط به هر کاال میبرای سهولت کار و دسترسی سریع به ویژگی

 نمود.

 رنگ کاال" آیکن" 

 توانید ویرایش، حذف و اضافه نمایید.یمرا کاال رد صفحه زیر شده و رنگ وا "رنگ کاال"پس از کلیک بر روی 
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 نمود. بر روی رنگ مورد نظر کلیک می توان "تفاوت قیمت"و  "تعداد"، "رنگ"برای ویرایش 

 

 استفاده نمایید. "افزودن رنگ به کاال"ی جدید از گزینه برای افزودن رنگ کاال
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 پارامترها" آیکن" 

 پارامترها استفاده نمایید. آیکنتوان از برای ویرایش، فعال و غیر فعال نمودن پارامترهای هر محصول می

 پس از کلیک بر روی پارامترها وارد صفحه زیر شده و ویرایش را انجام دهید.
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 سرفصل" آیکن" 

وارد صفحه زیر شده و امکان اضافه، حذف و ویرایش سرفصل برای هر کاال فراهم  "سرفصل" آیکنبا کلیک بر روی 

 گردد.می

 

 استفاده نمایید. "افزودن یک سرفصل"برای اضافه نمودن سرفصل جدید از گزینه 
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 نقاط قوت و ضعف" آیکن" 

 یید.توانید از این گزینه در کاال استفاده نمامی "نقاط قوت و ضعف"جهت ویرایش 
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 تصاویر" آیکن" 

وی این ر استفاده نمایید. با کلیک بر "تصاویر"از گزینه  سایر تصاویر یک کاال،جهت ویرایش، اضافه و حذف نمودن 

 شوید.گزینه وارد صفحه زیر می

 

نمایید. ابتدا تصویر مورد نظر را انتخاب  توان استفاده نمود.ین دکمه برای حذف تصاویر کاال میاز ا :"حذف تصویر"

ا ر "حذف تصویر"پیش نمایش تصویر ظاهر خواهد شد. اگر از حذف تصویر به نمایش درآمده مطمئن هستید، دکمه 

 کلیک نمایید.

، در صورت لزوم باشدی ذخیره سازی تصویر در سایت میشاخهآدرس به نمایش درآمده  :"درس تصویر در سایتآ"

این آدرس جهت دسترسی  از به این شاخه دسترسی داشته باشید.ها در سایت ستوانید از قسمت مدیرت فایلمی

توان استفاده نمود. مثال ممکن است بخواهید یک تصویر را در جزییات و یا در یک مستقیم به تصویر مورد نظر می

 سرفصل، از داخل ویرایشگر به متن بیافزایید. در اینصورت از آدرس تصویر در سایت استفاده کنید.

کلیک نموده  Browseتوانید بر روی دکمه مید نمودن تصویر از روی دستگاه خود، برای آپلو :"روی دستگاهتصویر بر "

 و تصویر مورد نظر را بیآفزاید.
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 آرشیو قیمت" آیکن" 

 سیستم فروشگاه ساز به صورت خودکار، .قیمت کاالی انتخاب شده را مدیریت نماییدیخچه توانید تاراین قسمت میدر 

ت افزاید. اگر الزم است قیمتغییرات قیمت را )در صورت انتخاب مدیر سایت( به تاریخچه )آرشیو( قیمت کاال میکلیه 

 توانید استفاده نمایید.هایی را به صورت دستی به تاریخچه قیمت یک کاال بیافزایید، از این قسمت می

 

اضافه ، قیمت جدید "تاریخ"و  "قیمت"دن وارد صفحه زیر شده و با وارد کر "افزودن"با کلیک بر روی دکمه 

  گردد. می
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 با کلیک بر روی قیمت می توانید ویرایش را نیز انجام دهید.

 

 قیمت از لیست فوق حذف می گردد. "حذف"با انتخاب گزینه مورد نظر و کلیک بر روی دکمه 

 کاالی مرتبط" آیکن" 

متصل هستند در این بخش به عنوان کاالهای مرتبط این کاال امی کاالهای موجود در فروشگاه ما که به این کاال تم

ها و کاالهایی باشد که در کنار تواند شامل ملزومات، موارد اولیه و یا سایر دستگاهگردند. کاالی مرتبط میانتخاب می

د. لیست ک پرینتر باشنهایی از کاالهای مرتبط به یتوانند نمونهآیند. مثال کارتریج و سیم رابط مییاین کاال به کار م

 ند.آیکاالهای مرتبط با یک کاال، در صفحه جزییات کاال به نمایش درمی
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 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  134صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 "های مرتبطافزودن به لیست کاال"دکمه 

 شوید.برای اضافه نمودن کاالهای مرتبط از گزینه فوق استفاده نموده، وارد صفحه زیر می 

 

 گردد.کاال به لیست کاالهای مرتبط اضافه میبا انتخاب کاال و کلیک بر روی دکمه ثبت تغییرات 
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 مشابهکاالی " آیکن" 

االهای شوند. کسته این کاال قرار دارند در این بخش به عنوان کاالهای مشابه این کاال انتخاب میدمامی کاالهایی که در ت

 هستند. مثال ممکن است یکمشابه معموال کاالهای یک برند از یک خانواده یا سری ساخت با یکسری تغییرات جزیی 

و یا ظرفیت هارد دیسک متفاوت با تغییرات جزیی قیمت را  ram کارخانه تولید لپ تاپ، یک سری لپ تاب با نوع

تولید نماید. این کاالها، کاالهای مشابه هم هستند. لیست کاالهای مشابه یک کاال، در صفحه جزییات کاال به نمایش 

 .آینددرمی
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 "ه کاالهای مشابهافزودن ب"دکمه 

 شوید.هدایت می با کلیک بر روی این گزینه به صفحه زیر
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 توصیه شده" آیکن" 

گر یک کاالیی به عنوان کاالی توصیه شده از طرف فروشگاه انتخاب شود، به صورت اتوماتیک به ویترین آن فروشگاه ا

می شود. همچنین دریافت خروجی از این  و به ویترین کلی سایت، تا زمان اتمام مدت زمان تعیین شده، افزوده

 ت.قابل انجام اس RSS محصوالت جهت نمایش در صفحه اصلی سایت، با کمک بخش

 وارد صفحه زیر می شوید. "توصیه شده" گزینه با کلیک بر روی

 

 

ه اه بکاال در صفحه ویترین اصلی فروشگ "وضعیت"و  "مدت زمان)ساعت("، "زمان شروع"، "تاریخ شروع"با تنظیم 

 شود.صورت زیر نمایش داده می
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 پیشنهاد ویژه" آیکن" 

در این صفحه، کاالهای مورد نظر خود را با تخفیف به صورت یک پیشنهاد ویژه زمان دار به خریداران عرضه نمایید. این 

واهند شد. افزوده خکاالها به صورت اتوماتیک به ویترین اصلی و ویترین فروشگاه خود، با الگوی اختصاصی تعریف شده، 

ویژه  نهاددر هنگام نمایش این کاالها، تایمری در کنار آنها به نمایش درآمده و میزان زمان باقی مانده تا پایان این پیش

گردد. همچنین تنها اعالم شده بر حسب ساعت محاسبه مینماید. دقت داشته باشید که زمان را به خریدار اعالم می

 .پیشنهاد ویژه به نمایش درخواهند آمد که وضعیت آنها فعال باشدکاالهایی به صورت 

ضافه ادر صفحه ویترین اصلی فروشگاه کاال به لیست کاالهای پیشنهاد ویژه  "پیشنهاد ویژه"با کلیک بر روی گزینه 

 شود. می
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 پیش نمایش" آیکن" 

 کلیک نمایید. "پیش نمایش"برای نمایش جزییات کاال بر روی دکمه 
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 تغییر مکان" آیکن" 

ر را بندی مقصد مورد نظه نمایید. پاساژ، فروشگاه و طبقهتوانید جهت تغییر مکان یک کاال استفاداین قسمت می از 

 انتخاب نمایید تا پس از تایید شما، کاال به مکان جدید منتقل خواهد شد. 

بخش پارامترهای کاال، )به دلیل امکان تغییر در پارامترها در  دقت داشته باشید تمامی اطالعات وارد شده در نکته:

 .موقعیت جدید( پاک خواهند شد

 

 "دثبت مکان جدی"و کلیک بر روی دکمه  "بندی اصلی مقصدطبقه"و  "فروشگاه مقصد"، "پاساژ مقصد"با انتخاب 

 یابد.کاال به مکان مقصد انتقال می

 نکته:

 بعد از تغییر مکان و انتقال کاال به مکان م، در این قسمت فراهم شده است. امکان جا به جایی چند کاال باه

 جدید کاال دیگر در طبقه قبلی وجود نخواهد داشت.
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 تکثیر" آیکن" 

هی اوقات اگر یک کاال را از روی یک کاالی از قبل وارد شده بسازیم بسیار بهتر و ساده تر از ایجاد آن از ابتدا می گا

کاالهای مشابه که فقط اطالعات چند پارامتر جزیی آنها با هم متفاوت است. در این صورت از گزینه باشد. مخصوصا در 

استفاده خواهیم نمود. پس از انتخاب یک کاال و کلیک بر روی گزینه تکثیر، اطالعات کاالی موجود )با کد  "تکثیر کاال"

ها و کلیک ا ویرایش هر کدام از گزینهظر داده خواهد شد. بآید و به ما اجازه تغییر موارد مورد نجدید( به نمایش در می

 گردد.آن طبقه اضافه می یکاال تکثیر شده و به لیست کاالها "ثبت تغییرات"بر روی دکمه 

 



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  149صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره
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 (های فوق در قسمت افزودن کاال توضیح داده شده است.گزینه)

 آرشیو" آیکن" 

 مایید.برای آرشیو نمودن کاال از این گزینه استفاده ن

 

ت دق. و کاالی جدید وجود ندارد شگاهویترین فرو دیگر امکان نمایش دادن کاال دردر صورت آرشیو نمودن یک کاال، 

با آرشیو شدن کاال دیگر امکان اضافه نمودن آن کاال، به لیست کاالها در پیشنهاد ویژه و توصیه شده وجود داشته باشید 

 ندارد.

 کاالی جدید" آیکن" 

 تبدیل کاال به کاالی جدید از این گزینه استفاده نمایید.برای 

 

 .شوندنمایش داده می فروشگاه، در بخش کاالهای جدیدر ویترین اصلی کاالهای جدید د
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 وضعیت کاال" آیکن" 

، امکان تغییر وضعیت کاالی انتخاب شده برای شما فراهم شده است. این قسمت برای تغییر وضعیت آن در این آیتم

 .کاربرد بسیاری دارد، شونددسته از کاالها که به زودی عرضه خواهند شد و یا دیگر تولید نمی

 

 نمایید.تغییرات را در قسمت مشخص شده در تصویر نیز مشاهده میبا تغییر وضعیت کاال، 

 

زودن اف"کاال، بجای گزینه را داشته باشد، خریداران سایت در صفحه جزئیات  "موجود"گر کاال هر وضعیتی به غیر از ا

توانند نام خود را در لیست افرادی که منتظر این کاال را خواهند داشت و می "به من اطالع بده"، گزینه "به سبد خرید

 هستند، ثبت نمایند.
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بیافزاید، این کاال به وضعیت  "ناموجود"اگر مدیر فروشگاه، در بخش رنگ کاال، تعدادی را به کاالی با وضعیت 

گردد.تغییر وضعیت داده و صفحه زیر ظاهر می "موجود"

 

دکمه به من اطالع بده را کلیک کرده اند، پیغام ، رانی که هنگام ناموجود بودن کاالمی توانید برای کارب صفحهدر این 

طلع نمایید. برای این کار الزم است گزینه از موجود شدن کاال م ارسال نموده و ایشان رابه صورت ایمیل و یا پیامک 

های مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ثبت تغییرات را بزنید تا برای آن کاربران پیغام ارسال گردد. برای تنظیم نمودن 

 د.یمات ماژول فروشگاه مراجعه نماییتنظ صفحهتوانید به متن پیام می
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 توصیه شده 

د را به خریداران توصیه نمایید. این کاالها به صورت اتوماتیک به ویترین اصلی و در این صفحه، کاالهای مورد نظر خو

ویترین فروشگاه خود، با الگوی اختصاصی تعریف شده، افزوده خواهند شد و موقعیت بصری بسیار خوبی خواهند داشت 

توانید لیست این کاالها را نیز می RSS هایار خواهند گرفت. همچنین از خروجیو به راحتی در دسترسی خریدار قر

خواهند آمد  صفحه مورد نظر نمایش دهید. دقت نمایید تنها کاالهایی به نمایش دردر دریافت نموده و در موقعیت و 

 .که وضعیت آنها فعال باشد

 

 ته لیسبکلیک نموده و وارد صفحه زیر شده و کاالی مد نظر را  را "افزودن"جهت افزودن کاالی توصیه شده دکمه 

 .نماییدی توصیه شده اضافه هاکاال
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 گردند.مشاهده می "توصیه فروشگاه"ه با برچسب کاالهای توصیه شده در ویترین فروشگا
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 پیشنهاد ویژه 

کاالی پیشنهاد ویژه، کاالیی است که در یک مدت زمان مشخص دارای تخفیف خواهد بود. این کاالها به ویترین فروشگاه 

شوند. در کنار این کاالها، اتوماتیک افزوده می اصلی سایت تا زمان اتمام مدت تعیین شده، به صورتخود و ویترین 

تایمری به خریداران و بازدیدکنندگان سایت نمایش داده شده و مدت زمان باقی مانده تا پایان تخفیف این کاال را 

 .نمایش خواهد داد

 برای افزودن کاال به این بخش استفاده نمایید. نیز می توانید "افزودن پیشنهاد ویژه"از دکمه 
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توان کاالی مورد نظر را طبق تصویر زیر پس از تبدیل کاال به پیشنهاد ویژه در صفحه ویترین اصلی فروشگاه می

 مشاهده نمود.
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 ویترین اصلی فروشگاه 

، "هاد ویژهپیشن"باشد و به صورت اتوماتیک لیست کاالهای از نوع: ن اصلی فروشگاه، یک صفحه پویا میصفحه ویتری

ین در ویتر "از همه جا"همچنین بخشی تحت عنوان گذارد. را تولید نموده به نمایش می "هاجدیدترین"، "توصیه شده"

ماید که در نانتخاب میها بندیاصلی تولید می گردد که به صورت تصادفی، یکسری کاال را از کلیه فروشگاهها و طبقه

مدیر فروشگاه با کمک این صفحه، امکان درج کاالهای  دهد.هر بار بازدید خریداران، کاالهای متفاوتی را نمایش می

ه در ویترین اصلی ب "ویترین کاال"ین کاالها، تحت عنوان امورد نظر خود به صورت ثابت به ویترین را در اختیار دارد. 

شود که این توضیحات در الگوی نمایشی تعریف شده، زای هر کاال، توضیحاتی دریافت میبه انمایش درخواهند آمد. 

 .قابل درج است
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 توان برای اضافه نمودن کاال به ویترین اصلی استفاده نمود.می "افزودن به ویترین"از دکمه 

خواهید به ویترین بیافزایید، انتخاب هر تعداد کاال را که می شوید.پس از کلیک بر روی این دکمه وارد صفحه زیر می

 را کلیک نمایید. "ثبت تغییرات"توانید یک توضیحات اضافی وارد نموده و در نهایت نمایید. برای هرکدام می
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 فزاید.وده و به ویترین بیآتوانید کاالهای مورد نظر را انتخاب نمدر صفحه فوق می

ویترین اصلی در سایت در تصویر زیر نمایان است.ای از نحوه نمایش کاالهای داخل صفحه نمونه
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 ویترین هر فروشگاه 

ای باشد و به صورت اتوماتیک لیست کاالهحه ویترین اصلی، یک صفحه پویا میصفحه ویترین هر فروشگاه، همانند صف

صلی صفحه با ویترین ا ذارد. تفاوت اینگها را تولید نموده به نمایش میشنهاد ویژه، توصیه شده، جدیدتریناز نوع: پی

از همه "همچنین بخشی تحت عنوان در این است که در این صفحه همه کاالها از همان فروشگاه انتخاب خواهند شد. 

روشگاه های آن فبندیگردد که به صورت تصادفی، یکسری کاال را از کلیه طبقهدر ویترین هر فروشگاه تولید می "جا

مدیر فروشگاه با کمک این صفحه،  دهد.بازدید خریداران، کاالهای متفاوتی را نمایش مینماید که در هر بار انتخاب می

 افتامکان درج کاالهای مورد نظر خود به صورت ثابت به ویترین را در اختیار دارد. به ازای هر کاال، توضیحاتی دری

شود که این توضیحات در الگوی نمایشی تعریف شده، قابل درج است. آدرس ویترین هر فروشگاه، پس از انتخاب می

توانید این لینک را در هر قسمت از سایت خود درج نمایید شود. میبه صورت یک پیوند، نمایش داده میآن فروشگاه، 

 .دتا خریداران امکان ورود به ویترین فروشگاه را داشته باشن
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 نمایید.در صفحه فوق با انتخاب پاساژ و فروشگاه مورد نظر آدرس ویترین فروشگاه را مشاهده می

ت لیس "مدل کاال"و  "بندی اصلیطبقه"با انتخاب وارد صفحه زیر شده و  "افزودن به ویترین "کمهبا کلیک بر روی د

 گردد.ضافه نمودن به ویترین مشاهده میکاالها برای ا
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 باشد.ویترین فروشگاه در تصویر زیر قابل مشاهده میی از انمونه
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 شرط تخفیف 

توانید شروط تخفیف مربوط به فروشگاه خود را مدیریت نمایید. شروط تخفیف مفهومی جدا از بن در این قسمت می

ه و به تخفیف( محاسبه شدتخفیف دارد و به صورت اتوماتیک و توسط سیستم در صفحه سبد خرید )با توجه به شروط 

های کاربری قابل تعریف است. مثال ممکن است یک گروه کاربری گردد. شروط تخفیف به ازای گروهخریدار اعطا می

خواهید سیستم به صورت اتوماتیک رقم یا درصدی به ایشان تخفیف دهد. در حالت کلی نمایندگی داشته باشید و می

ا تعداد اقالم داخل سفارش قابل تعریف است. مثال اگر یک خریدار، از یک مبلغ نیز، شرط بر اساس میزان خرید و ی

خاصی بیشتر خرید نمود و یا تعداد خاصی کاال سفارش داد، شامل تخفیف شود. میزان تخفیف نیز بر اساس عدد ثابت 

 ت.درصدی از رقم خرید قابل تنظیم اسو یا 

 

 توانید شرایط تخفیف را اعمال نمایید.می "افزودن تخفیف"با کلیک بر روی دکمه 
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 توان شرط تخفیف را برای گروه مربوطه اعمال نمود.: با انتخاب گروه کاربری می"گروه کاربری"

 محاسبه نمود. "درصدی"یا  "ثابت"به صورت میزان تخفیف را : می توان "روش محاسبه"

 "درصد"در غیر این صورت به تخفیف به تومان تبدیل شده، انتخاب نمایید،  "ثابت": اگر روش محاسبه را "تخفیف"

 شود.تبدیل می

فارش یعنی اگر س مبلغمنظور از  را می توان انتخاب نمود. "مبلغ، تعداد"یا  "تعداد"یا  "مبلغ"یکی از مقادیر  :"براساس"

خرید ایشان مساوی یا بیشتر از یعنی اگر تعداد کاالهای داخل سبد  تعدادخریدار از این مبلغ بیشتر باشد. منظور از 

یعنی یا تعداد کاالهای داخل سبد خرید به تعداد مطلوب رسیده باشد یا  تعداد ،مبلغتعداد تعیین شده باشد. منظور از 

 )و( مبلغ سفارش به رقم مطلوب رسیده است.

 گردد.مشاهده می "مبلغ کاال"فیلد  "مبلغ"با انتخاب 

 

 گردد.مشاهده می "تعداد موجود"فیلد  "تعداد"با انتخاب 
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 گردد.مان مشاهده میهمز "مبلغ کاال"و  "تعداد موجود"فیلدهای ، "مبلغ، تعداد"با انتخاب 

 

 "AND"گزینه 

 مبلغ کاال هر دو پردازش گردد، این گزینه را انتخاب نمایید. واگر نیاز دارید که در شرط اعمال شده تعداد 

 "OR"گزینه 

 مبلغ کاال از این گزینه استفاده نمایید. یادر صورت نیاز به اعمال شرط بر روی تعداد 

  



 (shopping v3) گنجینهساز فروشگاه ماژول

 
 223از  173صفحه 

 شماره بازنگری: 3.1.3نسخه:  شماره

 

 

 بن تخفیف 

هایی جهت تخفیف بر روی سفارش مشتری تعریف نمایید. بن از دو نوع یکبار مصرف و در این قسمت می توانید بن

کنند. به وضعیت استفاده شده تغییر میهای یکبار مصرف، بعد از استفاده شدن چندبار مصرف تشکیل شده است. بن

 کند. بن چندبار مصرفهای چندبار مصرف پس از رسیدن به زمان انقضاء، وضعیت شان به منقضی شده، تغییر میبن

توانند استفاده کنند. توجه داشته باشید در سبد خرید باید کد بن کارت وارد شود، کد سریال فقط را چندین نفر می

 ت.های این صفحه اسباشد. تولید بن تخفیف به صورت گروهی و انبوه، از دیگر قابلیتجهت پیگیری می

 

 شوید.استفاده نموده و وارد صفحه زیر می "افزودن"از دکمه  فزودن بن تخفیفبرای ا
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را  تخفیفمی توان بن  "تاریخ انقضاء"و  "نوع بن تخفیف"به تومان،  "ارزش"، "کد بن کارت"با وارد نمودن مقادیر 

 اضافه نمود.

 استفاده نمایید. "تولید گروهی"توانید از دکمه می بصورت گروهی، های تخفیف یکبارمصرفبنبرای تولید 

 

 نمایید.تعداد بن کارت در این گروه را در این قسمت مشخص می :"تعداد بن کارت تخفیف"

 1211ها از عدد کد بن کارت تولید شده از چه عددی شروع گردد. به عنوان مثال کدهای :"شروع کد بن کارت با"

 شروع شوند.

نحوه تولید کدها به صورت ترتیبی یا تصادفی باشد. کدهای ترتیبی متشکل از اعداد هستند و کدهای  :"نحوه تولید"

 باشند.تصادفی متشکل از اعداد و حروف می

 توان یک عدد را به دلخواه در این قسمت وارد نمود.برای شروع کد می :"عدد شروع تولید بن کارت تخفیف"

 ارزش هر بن به تومان را در این قسمت وارد نمایید. :"ارزش"

 شود.تارخ انقضاء بن های تولید شده در این قسمت وارد می :"تاریخ انقضاء"
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 نظرات 

د تایی"، "ید شدهیتا"شده است را در سه وضعیت داده توانید تمامی نظراتی که برای هر کاال در این قسمت می

توانید به جزییات کاالیی که برای آن نظر مایید. با کلیک بر روی هر نظر میمشاهده ن "تمامی نظرات"و  "نشده

 د.باش، از این صفحه امکان پذیر میداده شده است بروید. تایید و یا حذف نظرات نیز

 

 را فیلتر نمود نظراتتوان می "شدهتایید "و  "، تایید نشده"تمام نظرات": براساس سه گزینه "وضعیت تایید"

 تایید"و  "حذف "های دکمه" 

 

کلیک نموده و  "حذف"روی دکمه  ابتدا نظرات دلخواه را انتخاب نموده و سپس بر برای حذف نمودن نظرات کاربران،

 نمایید. OK سپس
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 شوید.لیک نموده، سپس وارد صفحه زیر توان بر روی دکمه تایید کتایید نظرات می برای تغییر

 

 را انتخاب نمایید. "تکذیب"و در صورت عدم تایید گزینه  "تایید"در صورت تایید نظر گزینه 
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  مدیریتRSS 

انتخاب نوع محصول شما کند. نوع خروجی، فیلتری برای محصوالت شما را فراهم می RSS این بخش، امکان تولید

های خود را داشته باشید و یا فقط از یک فروشگاه محصوالت تمام فروشگاه RSS است و این امکان وجود دارد که شما

های این خروجی و مرتب سازی از دیگر ویژگیها و همینطور تعداد  RSSایتهیه نمایید. الگو پذیری RSS بخواهید

باشد و حتی میتوانید خروجی این صفحه را در اختیار دیگران قرار دهید تا محصوالت می RSS ابزار قدرتمند برای تهیه

 د.را در سایت خود به نمایش بگذارن شما

 

 " نوع خروجیRSS" 

نهاد پیش"، "جدیدترین"، "پربازدیدترین"، "تصادفی"، "ترینپرفروش"بر اساس مقادیر توان را می RSSنوع خروجی 

 تهیه نمود. "توصیه شده"و  "ویژه
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 "انتخاب پاساژ" 

تهیه  RSSتوان بر اساس یک پاساژ یا تمامی پاساژها خروجی می شود.پاساژ، انتخاب فروشگاه نمایان میپس از انتخاب 

 نمود.

 

متفاوتی را  RSSتوان خروجی گردد، با انتخاب هر فروشگاه میپس از انتخاب پاساژ، فیلد انتخاب فروشگاه مشاهده می

 تهیه نمود.

 

 "تعداد خروجی" 

 توان در این قسمت مشخص نمود.تعداد خروجی تهیه شده را می
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 " سازینوع مرتب" 

 انتخاب نمود. "نزولی"یا  "صعودی"توان بر اساس ها را میRSSترتیب نمایش 

 

 "الگوی نمایش" 

گزینه الگوی خودش، به تهیه شده بر اساس کدام الگو تهیه گردد.  RSSتوان مشخص نمود خروجی در این قسمت می

. ممکن نمایدی، از الگوی همان بخش استفاده میبندبه موقعیت آن در فروشگاه و طبقه این معنی است که کاال، با توجه

به یک  کاالها خواهید همهاهر متفاوتی داشته باشند. اگر میبندی و فروشگاههای مختلف، ظاست کاالهای در طبقه

 توانید از بین سایر الگوها، یکی را برای همه کاالهای خروجی انتخاب نمایید.صورت نمایش داده شوند، می
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 موجودی کاال 

توانید برای هر ی کاالها را مشاهده نمایید. همچنین میتوانید تعداد ورودی، موجودی و فروخته شدهدر این قسمت می

نظیمات هشدار دهد. تفروشگاه کاال، یک تعداد حداقل تعریف نمایید تا در صورت رو به اتمام بودن کاال، سیستم به مدیر 

 .مربوط به نحوه هشدار به مدیر، در صفحه تنظیمات در برگه نوع و نحوه فعالیت قابل انجام است

 

 فیلتر نمود. "کاالهای رو به اتمام"یا  "همه" توان بر اساس گزینهوجودی کاال را میملیست 

 

 "تعیین حداقل تعداد کاال" 

 برای هر کاال، یک تعداد حداقل تعریف نمایید تا در صورت رو به اتمام بودن کاال، سیستم به مدیر سایت هشدار دهد.

 وید.شوارد صفحه زیر می "تعیین حداقل تعداد کاال"پس از انتخاب کاال و کلیک بر روی دکمه 
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 توان حداقل تعداد کاال را در صفحه زیر مشخص نمود.پس از تایید می

 

 "چاپ" 

 توان از لیست کاالها خروجی دریافت نمود.می، "چاپ"پس از کلیک بر روی دکمه 
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 سفارش 

ها بر سفارشباشد. در این صفحه قابل مشاهده می سفارشات اطالعات مربوط به ثبت سفارش کاال تا ارسال و بایگانی

ها را باشند و تمام سفارشاساس روش ارسال، روش پرداخت، تاریخ، وضعیت سفارش و کد سفارش قابل فیلتر می

های مرجوعی را مدیریت نماید. تمام جزییات تواند در این صفحه، سفارشتوان چاپ نمود. ضمن اینکه مدیر میمی

 و غیره، قابل مشاهده و چاپ است. نگ آن و نوع ضمانت نامهسفارش اعم از نام کاال و طریقه ارسال به همراه ر

 

 نمود. و جستجو توان جهت مشاهده سفارشات بازه زمانی را انتخابمانند تصویر زیر می

 

 نمود.و جستجو ارسال طبق تصویر زیر می توان فیلتر  هایروشسفارشات را بر اساس 
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 نمود. و جستجو را فیلتر تعریف شده در فروشگاههای پرداخت توان روشدر بخش سفارشات، می

 

، تایید پرداخت از طرف "، ثبت پرداخت از طرف خریدار"ثبت سفارش"های وضعیت سفارشات را بر اساس گزینه

پایان روند خرید و بایگانی "، "تایید دریافت کاالها از طرف خریدار"، "ارسال کاالهای سفارش شده"، "فروشنده

 توان فیلتر و جستجو نمود.می "رشات مرجوعیسفا"و  "سفارس

 

 امکان جستجو سفارش بر اساس نام کاربری در این قسمت وجود دارد.

 

 بر اساس کد سفارش نیز وجود دارد. اتامکان جستجو و فیلتر نمودن سفارش

 

 توان استفاده نمود.میبرای چاپ سفارشات از گزینه 
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 استفاده نمود. "ویرایش"و  "مرجوعی"توان از دکمه طبق تصویر زیر می ،نمودن سفارشات جهت ویرایش و مرجوع

  

  مرجوعی"دکمه" 

این قابلیت برای خریداران، که بنابر دالیلی  .ها را بر حسب سه آیتم مرجوع کندتواند سفارشمدیر می در این بخش،

 قصد انصراف از سفارش خود را دارند، نیز در بخش کاربری گنجانده شده است.

 

 گردد.کل مبلغ سفارش برگشت داده شده و سفارش مرجوع می: "برگشت کل مبلغ سفارش همراه ثبت مرجوعی"

در بخش  "شروط مرجوعی": مبلغ محاسبه شده در "برگشت مبلغ محاسباتی سفارش همراه ثبت مرجوعی"

 گردد.از کل مبلغ سفارش کسر شده و سفارش مرجوع می "های پرداختروش"

 گردد.: کل سفارش بدون ثبت اطالعات حذف می"بدون ثبت اطالعات حذف سفارش"

  ویرایش"دکمه" 

 شوید.، وارد صفحه زیر میکلیک نمود "ویرایش"برای ویرایش سفارش مورد نظر بر روی دکمه 
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بت ثدر این قسمت، مدیر فروشگاه، امکان تغییر وضعیت یک سفارش را داراست. پس از تعیین وضعیت مورد نظر، دکمه 

 تغییرات را کلیک نمایید تا تغییرات اعمال گردد.

 نکته:

های گروهی در سایت ساز مراجعه های ارسالی پس از ثبت سفارش می توان به قسمت ایمیلجهت تغییر متن در ایمیل

 نمایید.
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نوان ها را هیچ عایمیلتوانید محتوای ایمیل را ویرایش نمایید، توجه داشته باشید عنوان با کلیک بر روی هر عنوان می

  گردد(میتنظیمات کلی فروشگاه در قسمت )این  تغییر ندهید.
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 نحوه کار ماژول برای کاربران و خریداران 

 ساز گنجینهویترین اصلی فروشگاه .1

 شود.کاربر با کلیک بر روی این گزینه به صفحه ویترین اصلی فروشگاه هدایت می

 است:های زیر ویترین فروشگاه شامل قسمت

  :یک متن وارد شده به صورت  تیتر باالی فروشگاهHTML .که در ابتدای ویترین نمایش داده می شود 

  :کلیه کاالهایی که به صورت پیشنهاد ویژه زمان دار انتخاب شده اند در این قسمت به همراه  پیشنهاد ویژه

 تایمر اتمام پیشنهاد نمایش داده خواهند شد.

  :هایی که توسط مدیر فروشگاه در صفحه ویترین اصلی در بخش مدیریت درج شده اند، کلیه کاال ویترین کاال

 در این بخش نمایش داده می شود.

  :لیستی از کاالها که به صورت تصادفی از تمامی فروشگاهها و طبقه بندی ها انتخاب شده و نمایش  از همه جا

ییر نموده و شانس نمایش را به کلیه کاالهای )غیر داده می شود. این بخش به ازای هربار بازدید مشتریان، تغ

 آرشیو شده( فروشگاه می دهد.

  اند.به عنوان کاالهای جدید تعیین شدهکلیه کاالهایی که توسط مدیر  ها:تازه 

  :شوند.پرفروش در این بخش نمایش داده میلیست کاالهای  پرفروش ترین 

  :اگر مشتری به سایت ورود کاالهای مورد عالقه ( کرده باشدlogin  این بخش به نمایش درآمده و )شده باشد

کاالهایی که این مشتری به عنوان کاالهای مورد عالقه خود انتخاب نموده است، در این بخش نمایش داده 

 خواهد شد.

  مایان یر طبقه نهای داخل فروشگاه در این بخش به صورت طبقه و زبندیلیست کلیه طبقه بندی کاال:طبقه

 گردد. با کلیک بر روی هر طبقه بندی، کاربر به صفحه ویترین همان طبقه بندی هدایت خواهد شد.می

 :لیست کلیه مدلها و برندهای داخل فروشگاه در این قسمت نمایش داده میشود. بازدیدکننده  برندهای برتر

یف شده در آن مدل را سایت با کلیک بر روی عنوان مدل، به صفحه جستجو هدایت شده و کلیه کاالهای تعر

 در اختیار خواهد داشت.
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 بندیویترین طبقه .2

ه این برای مشاهد. گرددهای داخل فروشگاه در این بخش به صورت طبقه و زیر طبقه نمایان میبندیلیست کلیه طبقه

 بندی دسترسی دارید.ز صفحه اصلی بخش خرید و فروش در نقشه سایت به ویترین طبقهبخش ا

 

 گردد.های هر طبقه مشاهده میزیر طبقه با کلیک بر روی عالمت 

 

 بندی هدایت خواهد شد.با کلیک بر روی هر طبقه بندی، کاربر به صفحه ویترین همان طبقه
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 Ajaxجستجوی  .3

ات کاالهای ، جهت نمایش اطالع(Ajaxجستجوی لی سایت با عنوان جستجوی پویا)اصدر جستجوی  Ajax جستجوی

شود.شده، استفاده می یافت
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 جستجو .4

صفحه جستجوی کاالها، امکان انجام یک جستجوی پیشرفته با امکان فیلتر نمودن و مرتب سازی نتایج را با ساده ترین 

ن تفاوت باشد، با ایبندی مینماید. امکانات کلی این صفحه، شبیه به صفحه ویترین طبقهو کارآمدترین روش فراهم می

مه نماید و ثانیا امکان ورود کلبندی( جستجو میاوال در تمامی کاالهای سایت )بدون در نظر گرفتن طبقهکه این صفحه 

بندی در این است که به دلیل جستجو در آورد. تفاوت دیگر این صفحه با صفحه ویترین طبقهمورد نظر را فراهم می

بندی در این بر اساس پارامترهای مقداری طبقه بندی متفاوت، امکان محدود نمودن نتایج جستجوکالهای با طبقه

 صفحه وجود ندارد.

 شود:های مختلفی به صفحه جستجوی کاالها هدایت میمشتری سایت از روش

  پس از کلیک بر روی گزینه جستجو در نقشه سایت 

   پس از کلیک بر روی دکمه جستجو در کنترل جستجویAjax 

  کلیک بر روی هر کدام از مدلها )برندها( در صفحه ویترین اصلی و فروشگاه 

  اگر مدیر سایت لینک این صفحه را در هر محتوا و بخشی قرار داده باشد، با کلیک بر روی آن لینک 

  اگر مدیر یک جستجوی خاص را ایجاد نموده باشد و سپس لینک )پیوند( نهایی را در منو و یا پیوندهای پر

 ربرد سایت قرار دهد.کا
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 قابل فیلتر شدن است. جستجو بر اساس قیمت، مدل، رنگ کاال
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  جستجو در نتایج بدست آمده"بخش" 

نمایید. نتیجه را در همانند تصویر زیر مشاهده می "جستجو"با ورود کلمه مورد نظر در این قسمت و کلیک بر روی دکمه 

ورود کلمه جستجو، عنوان جستجو قرار دارد. )با رنگ خاکستری در تصویر همانگونه که مشخص است، در باالی بخش 

 قسمت است: 2زیر( این بخش شامل 

آید. این عنوان، در حقیقت مواردیکه در جستجو اعمال شده به صورت یک رشته تفصیلی به نمایش در می  .1

اید. نمآن بسیار کمک می یک توصیف کامل از لیستی از کاالهای در حال نمایش است که به مشتری در فهم

با کلید واژه  125.015111تا  252015111لیست کاالهای در رنگ )های( آبی، مشکلی با محدوده قیمت "مثال 

. با مالحظه این توصیف، مشتری به صورت کامل لیست کاالهای در حال نمایش را درک خواهد "سامسونگ

رد که اگر بر روی آن کلیک شود، همان فیلتر از قرار دا نمود. برای هر قسمت نیز یک آیکون ضربدر  

 جستجو حذف خواهد شد.

 تعداد موارد یافت شده .2
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 "نمایش کاالهای ناموجود" 

 گردد.با فعال نمودن این گزینه امکان جستجو در کاالهای ناموجود فراهم می

 

قیمت از کم به "، "از قدیم به جدیدتاریخ ورود "، "تاریخ ورود از جدید به قدیم"توان بر اساس نتیجه جستجو را می

 مرتب نمود. "قیمت از زیاد به کم"و  "زیاد

 

 صفحه تنظیم نمود. 9.و  40، 24، 12توان بر اساس تعداد نمایش کاال در هر صفحه جستجو را می
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 "حالت نمایش" 

ی نمایش کاالها به صورت ستونحوه نمایش لیست کاالها به دو صورت قابل تنظیم است. حالت اول همانند تصویر زیر، ن

 در کنار هم است.
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ها در این نحوه نمایش، کاالدر صورت نیاز به مشاهده جزئیات کاال بر روی آیکن مشخص شده در تصویر کلیک نمایید. 

به صورت خطی نمایش داده شده و جزییات بیشتری از آنها نیز در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت. الگوی این دو 

 نمایش در بخش تنظیمات کلی فروشگاه ساز قابل تعیین و تنظیم است.حالت 
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 سبد مقایسه و مقایسه .5

وان تو اضافه نمودن آنها به سبد مقایسه می مقایسه بین کاالها را انجام داد. با انتخاب چند کاالتوان در هر طبقه می

 مقایسه بین کاالها را انجام داد.

 

 شوید.به صفحه سبد مقایسه هدایت میکلیک بر روی دکمه مقایسه  سپس از
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 استفاده نمایید. "افزودن کاال به مقایسه"برای اضافه نمودن کاال به  سبد مقایسه از قسمت 

 

 توان کاال را به سبد مقایسه اضافه نمود.با درج عنوان کاالی مورد نظر و مشاهده نتیجه جستجو، می
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 "جزئیات کاال"صفحه  .6

 توان مشخصات کاملدر ویترین اصلی فروشگاه با کلیک بر روی هر کاال وارد صفحه جزئیات کاال مربوطه شده و می

 مربوط به آن کاال را مشاهده نمود.

 صفحه جزییات یک کاال شامل بخش های مختلف زیر می باشد:

  :وزن، طبقه، قیمت، گالری تصاویر، امتیازها شامل اطالعات کامل مربوط به عنوان، سریال، مدل بخش باالیی ،

 باشد.های سفارش آن کاال میو دکمه

  :اگر برای یک کاال، کاالهای مرتبط تعریف شده باشند، در این قسمت نمایش داده خواهد شد. کاالهای مرتبط 

  :گردد.لیست کاالهای مشابه این کاال در این قسمت درج می کاالهای مشابه 

  کلیه پارامترهای تعریف شده برای کاال به همراه اطالعات آنها در این بخش نمایش داده  :جزییات بیشتر

 شود.می

  ها در این قسمت نمایش اگر برای یک کاال، یک یا چند سرفصل تعریف شده باشد، این سرفصل ها:سرفصل

 داده خواهند شد.

  :گردد.ین قسمت درج میلیست نقاط قوت و ضعف مربوط به آن کاال در ا نقاط قوت و ضعف 

  :عنوان تعریف شده توسط مدیر به همراه قابلیت ارسال امتیاز  0نمایش امتیازات کاربران در  امتیازات کاربران

جدید )در صورتیکه مشتری در سایت ثبت نام نموده باشد و همچنین از قبل برای این کاال، امتیازی را ارسال 

 نکرده باشد(

  :آید.غییرات قیمت این کاال به صورت یک نمودار زمان، مبلغ به نمایش در میتاریخچه ت نمودار قیمت 

  :توانند نظرات متنی خود را در مورد آن کاال درج نمایند. همچنین این در این قسمت کاربران می نظر کاربران

 قسمت برای درج پرسش و دریافت پاسخ در مورد یک کاال نیز مناسب است.
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 باشد.آیکن موجود در باالی صفحه به ترتیب زیر می 3 شرح توضیح
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 :1آیکن 

 

 گردد.نند تصویر زیر برای کاربر باز میدهی کاربران به کاال پیغامی ماپس از امتیاز

 

 گردد.امتیاز کاربر ثبت می Okبا کلیک بر روی دکمه 

 

 باشد.دهی کاربران به کاال میدهنده امتیازها، نشانفعال شدن ستاره
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 :2آیکن 

 

 باشد.دهنده آمار تعداد بازدید کاال مینشان

 :3آیکن 

 

  دهد.اند را نشان مینمودن پیغام زیر، تعداد افرادی را که کاالی فوق را پسندیده Okبا کلیک بر روی آیکن فوق و 
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 نحوه نظردهی کاربران به کاال:

 گردد.، نظر کاربر ثبت می"افزودن"روی دکمه  با پر کردن اطالعات مانند تصویر زیر و کلیک بر

 

نظر کاربر حذف  "Ok"کلیک نمایید. پس از کلیک بر روی دکمه  تواند برای حذف نظر دکمه مدیر می

 گردد.می

 

 را کلیک نمایید. همچنین برای تایید یک نظر، گزینه 
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 "سبد خرید" .7

 شود.خرید می با کلیک بر روی گزینه سبد خرید، کاربر وارد صفحه سبد

 

فراهم شده است. پس از کلیک بر روی این دکمه  "حذف"امکان حذف کاال در صفحه خرید با کلیک بر روی دکمه 

گردد. نمودن کاالی مورد نظر از لیست سبد خرید حذف می Okصفحه زیر برای کاربر به نمایش درآمده در صورت 

مشتری می باشد. در اینصورت تعداد مورد نظر را وارد نموده و دکمه  همچنین امکان تغییر تعداد هر کاال نیز در اختیار

نماید. در قسمت پایین این صفحه، روشهای ارسال قابل انتخاب، محاسبه قیمت کل اجناس را کلیک می "ثبت تغییرات"

 آید.داخل سبد خرید به همراه هزینه ارسال، میزان تخفیف و مالیات به نمایش در می

نیز بخشی جهت وارد نمودن بن تخفیف در اختیار خریدار  "پرداخت و تکمیل سفارش"ه و قبل از دکمه در انتهای صفح

 خواهد بود که در صورت داشتن بن تخفیف، بتواند از آن استفاده نماید.
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شوید. در این صفحه، تمامی اطالعات ثبت وارد صفحه زیر می "پرداخت و تکمیل سفارش"پس از کلیک بر روی دکمه 

شده خریدار نمایش داده می شود. خریدار این امکان را دارد تا در صورت نیاز، این اطالعات را ویرایش و اصالح نماید. 

 نماید.در بخش پایین این صفحه، خریدار روش پرداخت مورد نظر خود را انتخاب می
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، مراحل خرید کاال "میل سفارشپرداخت و تک"پس از انتخاب زمان ارسال و روش پرداخت و با کلیک بر روی دکمه 

 رسد.به اتمام می

 نکته:

تعریف نکرده باشید، کاربر پس از تکمیل مراحل فوق، سفارش خود را  "Onlineبه صورت "های پرداخت را اگر روش

پس از انجام پرداخت آنالین در بانک انتخاب شده، کاربر به صفحه زیر هدایت شده و سند پرداخت و ثبت می نماید. 

 ریخ پرداخت نیز درج خواهد شد.تا
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 "روند خرید تا سفارش " .8

 باشد.به ترتیب شرح داده شده در ذیل میروند خرید کاال 

 شود.وارد صفحه جزئیات کاال میانتخاب کاال پس از  (1

 

 شود.در این صفحه با کلیک بر روی دکمه خرید، کاال به سبد خرید اضافه می (2
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  شوید.میبا کلیک بر روی دکمه پرداخت و تکمیل سفارش وارد صفحه پرداخت 
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 توضیحات بیشتر این قسمت در بخش سبد خرید داده شده است.
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 "امکانات خریداران" ..

 باشد.امکان )ابزار( می 9این صفحه دارای 

 

  سبد خرید"ابزار اول" 

گردد و امکان تکمیل مراحل خرید کاال و انجام سفارش کاربر با کلیک بر روی سبد خرید به صفحه زیر هدایت می

 توضیحات این صفحه به صورت مفصل در بخش روند خرید و فروش آورده شده است.شود. فراهم می
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  فیشهای پرداختی"ابزار دوم" 

پرداخت واریز به حساب یا کارت به کارت انتخاب برای آنها انتخاب در این صفحه، خریدار کلیه سفارش هایی که روش 

نماید. برای هر سفارش، امکان درج فیش پرداختی و تاریخ پرداختی در اختیار مشتری قرار شده است، را مالحظه می

 خواهد گرفت.

  مرجوعی"ابزار سوم" 

فروشگاه )توسط مدیر(، قابل برگشت  در این صفحه، خریدار کلیه سفارشاتی که طبق شروط برگشت تعریف شده

باشند را مالحظه خواهد نمود. در اینصورت اگر تمایل به مرجوع نمودن یک سفارش داشته باشد، از همین صفحه می

 این اقدام را انجام خواهد داد.

  تاریخچه سفارش"ابزار چهارم" 

خاب بازه زمانی و کد سفارش در این بخش باشد و امکان انتتاریخچه سفارشات کاربر در این بخش قابل مالحظه می

برای هر سفارش، وضعیت آن به کاربر نمایش داده خواهد شد. اگر مشتری بر روی کد سفارش کلیک فراهم شده است. 

 نماید، جزییات کاالهای داخل سفارش و همچنین جزییات هزینه و نحوه پرداخت را مالحظه خواهد نمود.
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  فضای شخصی"ابزار پنجم" 

در این صفحه کاربر امکان تغییر اطالعات ثبت نام، ترسی کاربران به فضای شخصی در این بخش فراهم شده است. دس

 تغییر رمز عبور، تکمیل اطالعات مورد نیاز و سایر موارد شخصی را خواهد داشت.

 

 کاالهای مورد عالقه"ششم  ابزار" 

 باشد.نموده است در این قسمت مشاهده میهای اضافه  مندیکاالهایی که کاربر به لیست عالقه

 

 کلیک نماید. تواند بر روی دکمه می ز لیست کاالهای مورد عالقه خود،کاربر برای حذف کاال ا


