
فروشگاهی در رادیزاین های امکانات سایت  

 ویژگی های وب سایت فروشگاهی شامل چه چیزهایی می باشد ؟

تواند باشد باید کسب و کار شما کامال بررسی شود .  برای اینکه بدانیم وب سایت های فروشگاهی شما شامل چه ویژگی هایی می

تا شما بیشتر با  فیچرهای وب سایت های فروشگاهی نام خواهیم برد و توضیح اجمالی نیز می دهیم لذا در این قسمت از اکثر

 : باشید مزایای وب سایت های فروشگاهی آشنا بشوید ، با ما همراه

 نتیطراحی فروشگاه اینتر یجاد پنل مدیریت درا

اضافه و کم کنید ، تخفیفات را اعمال کنید ، کامنت  شما در این قسمت می توانید وب سایت خود را مدیریت نمایید محصوالت را

 … بازدید و فروش و میزان موجودی محصوالت را ببینید و ها را ببینید ، آمار های

 (برنامه در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتیخ

اطالعیه ها و تخفیفات مناسبتی وب سایت شما آگاهی  کاربران شما با اشتراک در خبرنامه ایمیلی شما می توانند از اخرین اخبار و

 . در جلب مشتری است یابند . این خود یک مزیت

 عریف محصوالت در هر دستهت

فروشگاه خود ایجاد کنید که موجب ایجاد نظم در  التبا این امکان شما می توانید یک فهرست بسیار عالی از مجموعه محصو

 . ساختار سایت شما می شود

 (تبلیغات در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتی

غات از فصلی را نشان دهید یا با پذیرفتن سفارش تبلی در بخش تبلیغات شما می توانید تبلیغات محصوالت یا تخفیفات مناسبتی و

 . دیگری کسب کنید وب سایت ها درآمددیگر 

 (افزدون بخش شبکه های اجتماعی در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتی

 تاندوس به …سایت شما را در شبکه های اینستاگرام و  شبکه های اجتماعی به کاربران این امکان را می دهد که بتوانند به راحتی

 .کنند معرفی خود

 (فزودن بخش عضویت کاربران در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتیا

، ایجاد پنل برای کاربران روند سفارش و دریافت  کاربر می تواند در وب سایت شما ثبت نام کند و پروفایل خود را داشته باشد

دارد و کاربر می  و ادرس و شماره تماس وجود این صورت که در پنل کاربر امکان درج کد پستی محصول را راحت تر می کند به

 . تواند همان ادرس را برای دریافت محصول تایید کند

 (افزودن بخش صدور فاکتور و پیش فاکتور در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتی
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یک فاکتور محصول به جهت کسب اطمینان سفارش داد  وب سایت فروشگاهی این امکان را دارد که اگر کاربر محصولی را خرید و

 . شود کاربر از خریدش برای وی صادر

 سئو  طراحی و تنظیمات

 (رات کاربران در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتیافزودن بخش نظ

 . همانطور که در باال توضیح داده شد کاربران می توانند در مورد محصوالت نظرات خود را بیان کنند و به کاالها امتیاز بدهند

 ایجاد صفحات ، نوشته ها به صورت نامحدود

بدهید و موارد زیادی به وب سایتتان اضافه کنید در این  ور خواهید شد که سایتتان را گسترشاگر کسب و کار شما ارتقا یابد مجب

کار خود گسترش دهید  شما می توانید به راحتی و با هزینه های کم وب سایت خود را متناسب با کسب و امر باید ذکر کنیم که

و هفتگی به میزان نامحدود و کامال دلخواه شما به سایت خود روزانه  .می توانید صفحات با طراحی متفاوت و نوشته ها به صورت

 . کنید اضافه

 (افزدون بخش مدیریت محصوالت در طراحی سایت فروشگاهی )طراحی فروشگاه اینترنتی

 د .توانید قیمت و تعداد کاالها را تغییر دهی مدیریت محصوالت به صورت کامال شفاف و کنترل شده انجام می گیرد شما می

 .… ویرایش کنید . برای محصوالت کد تعریف کنید ، عکس محصوالت را ویرایش کنید و توضیحات مربوط به کاالها را

 سامانه پیامک حرفه ای و اتصال آن به فروشگاه 

با هر خرید ، ورود ناموفق ، پرداخت ناموفق ، موفق و ... پیامک اطالع رسانی به کاربر و مدیر سایت خواهد شد همچنین امکان 

 دریافت رمز یکبار مصرف پیامکی و ثبت نام سریع با سامانه پیامک نیز امکانپذیر است 

 امکانات فروشگاه اینترنتی

به خرید آنالین و ارائه محصوالت می باشد از  طراحی فروشگاه اینترنتی در واقع طراحی یک سایت عادی با قابلیت های مربوط

 .پردازیم قابلیت های کلی یک سایت را بررسی نکرده و تنها به قابلیت های فروشگاهی می همین رو در این بخش امکانات و

مشتریان نیازمند فاکتورهایی مشخص و امتحان  فضای اینترنت و کسب محبوبیت میانیک فروشگاه اینترنتی برای موفقیت در 

ویر و تصا عبارتند از دسترسی های آسان، سرعت باالی سایت، کاربری آسان، زیبایی گرافیکی شده می باشد که مهمترین آنها

 .مناسب، طراحی واکنشگرا و اعتماد سازی عمومی

 امکانات سایت فروشگاهی
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 تعریف بی نهایت محصول بصورت ساده یا متغیر    •

 دسته بندی و برچسب گذاری محصوالت جهت ایجاد مسیرهای دسترسی آسان    •

 بارگذاری تصویر شاخص، گالری تصاویر، اطالعات جانبی محصول، مشخصات فنی    •

 … تعریف محصوالت متغیر و گزینه های انتخابی گوناگون برای هر محصول    •

 قیمت گذاری محصوالت و اعمال تخفیف بر روی هر محصول بصورت جداگانه و با قابلیت زمان بندی دوره ای    •

 نمایش پرفروش ترین محصوالت، محصوالت ویژه، پیشنهادات ویژه، محصوالت دارای تخفیف    •

 عضویت آسان کاربران در سایت    •

 خرید و یا حذف آنها مشاهده و انتخاب محصوالت جهت افزودن به سبد    •

 انتخاب روش های پرداخت گوناگون شامل کارت به کارت، پرداخت آنالین و پرداخت در محل    •

 انتخاب روش های گوناگون ارسال شامل، پست، تحویل در محل و پیک    •

 مشاهده و پیگیری خرید های انجام شده در سایت    •

 توسط سایت هنگام خرید استفاده از کوپن های تخفیف ارائه شده    •

 (ارسال دیدگاه وامتیاز دهی به هر محصول )نظرات افرادی که محصول را خریداری کرده اند مشخص خواهد بود    •

 جستجو در محصوالت براساس نام و دسته بندی های تعریف شده    •

 عضویت در خبرنامه ایمیلی سایت    •

 امکانات فروشگاهی و پنل مدیریت

 قابلیت مدیریت روش های حمل و نقل محصوالت    •

 قابلیت تعیین مالیات برای محصوالت شامل مقدار ثابت یا ارزش افزوده    •

بندی ، بازه زمانی ، فروش ، امکان گزارش گیری بر اساس متد و روش های مختلف : گزارش گیری نوع محصول ، دسته     •

 ..تخفیف ها ، و

 مدیریت موجودی کاال ها و غیرفعال کردن خرید برای کاالهای تمام شده    •

 به مدیر سایت در صورت پایان یافتن موجودی هر کاال و پیامک اخطار و ارسال ایمیل    •

  مشاهده آخرین سفارشات ثبت شده در بخش مدیریت    •

ارسال رایگان در شرایطی مانند حداقل میزان  تعریف کوپن های تخفیف مانند درصد تخفیف، میزان تخفیف،قابلیت مدیریت و     •

ایجاد  مشخص و مناسبت ها، دسته بندی خاصی از محصوالت و یا کدهای عمومی همراه با خرید مشتری، بازه های زمانی

 …محدودیت استفاده ، تعداد ، کاربران ، تاریخ و

 یت درگاه های پرداخت بانکیسیستم مدیر    •

 مشاهده آخرین سفارشات ثبت شده در بخش مدیریت با امکان تغییر در وضعیت سفارش ها    •

 امکانات تکمیلی سیستم فروشگاه اینترنتی

توجه به نیاز مشتری و زمینه کاری آنها پیشنهاد و  وده و در هر سیستمی کارایی ندارد بلکه بااین قابلیت ها بصورت پیش فرض نب

 .از این سیستم ها به سایت پایه نیازمند برآورد زمان و هزینه خواهد بود اجرا میگرد، افزودن هریک

 (Ajax) جستجوی سریع    •
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سرعت لیستی مرتبط از محصوالت را دریافت  بدون تغییر صفحه بهدر این سیستم کاربر با وارد کردن عبارت مورد نظر خود و 

 .باال بوده و موجب افزایش کاربری سایت میگردد میکند. سرعت کار با این سیستم بسیار

 فیلتر کردن نتایج    •

ستجو ایج جهای مختلفی جهت فیلتر کردن نت پس از انتخاب دسته بندی مشخص و با گردش در محصوالت سایت ، کاربران گزینه

د فیلتر برن میتواند بعنوان مثال، محصوالت موجود در سایت را براساس قیمت، سایز ، رنگ و مشاهده میکنند. در این سیستم کاربر

 .کرده و نتایج مورد نظر خود را سریعا دریافت کند

 مقایسه محصوالت    •

های آنها با یکدیگر میپردازند. در این سیستم  کاربران گزینه های نهایی خود را انتخاب کرده و در یک صفحه به مقایسه ویژگی

 .گزینه های جدید را نیز خواهند داشت کاربران امکان حذف و یا افزودن

 

 نمایش سریع    •

محصول  ر ازگزینه مشاهده سریع اطالعاتی مختص گردش در سایت و دسته بندی ها با کلیک بر روی در این سیستم کاربران هنگام

 .نمایند کرده و میتوانند بدون ورود به صفحه خود محصول به سبد خرید خود اضافه و قیمت آن بصورت پاپ آپ مشاهده

 

 منوی ویژه    •

قشه،فرم و نمنوی سایت قابلیت گذاشتن تصویر، در این سیستم منوی سایت عالوه بر نمایش دسته بندی ها با صفحات مختلف در

 .آگهی نیز وجود دارد

 (طراحی سایت فروشگاهی رسپانسیو )سازگار با انواع تلفن های همراه و تبلت ها    •

فروشگاهی شود، از جمله این نکات می توان به  در طراحی سایت فروشگاهی باید به نکاتی توجه کرد که باعث بهتر شدن سایت

هوشمند )طراحی  فروشگاهی باید به سازگار بودن سایت با گوشی ها و تبلت های طراحی سایت طراحی رسپانسیو اشاره کرد.در

از وبگردی ها از طریق موبایل و تبلت  %07است که امروزه بیش از  سایت واکنش گرا( توجه کرد. اهمیت توجه به این مورد در این

سازگار باشد این مزیت را به صاحب سایت  (ند موبایلپذیرد و طبیعتا دارا بودن سایتی که با این وسایل هوشمند )مان ها صورت می

و رسپانسی با هر وسیله ی هوشمندی بتواند اقدام به دیدن سایت یا خرید از سایت کند و می دهد که هر شخصی در هر نقطه ای و

د سایت ء یافتن بازدیاهمیت بسیاری دارند و باعث ارتقا بودن سایت در رتبه بندی موتورهای جستجوگر )سئو سایت فروشگاهی( نیز

 .سایت در موتورهای جستجوگر می گردد و بهتر شدن رتبه ی

 امنیت در طراحی سایت فروشگاهی

 .شودامنیت در سایت فروشگاهی به دو قسمت تقسیم می

اهی شگسازی سایت فروباشد و طراح باید اصول امنیتی را در پیادهسازی سایت فروشگاهی میقسمت اول: در بخش طراحی و پیاده

 .رعایت نماید
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