
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

 : فروشگاه سازلیست امکانات 
 

 محتوا

 تعریف نامحدود صفحه 

 ابزار طراحی صفحات با درگ اند دراپ 

با استفاده از ابزار طراحی صفحات تنها با گرفتن و رها کردن بخش های مختلف می توانید صفحات مورد خودتان 
 را در وبسایت تان ایجاد نمایید.

 

 زیر منو( و ایجاد بدون محدودیت منو منومدیریت منو ها ) انواع  

 ایجاد ساختار درختی محتوا 

 درج کلمات کلیدی برای مطالب 

 ارتباط معنایی بر اساس تگ ها 

 با استفاده از کلمات کلیدی می توانید بین صفحات ارتباط معنایی ایجاد کنید. سیستم به صورت اتوماتیک 

 صفحات مرتبط باهم را به مشتری پیشنهاد میدهد، ضمن اینکه برای گوگل ساختار بهتری ایجاد می کند.

 تعریف سطح دسترسی به محتوا برای کاربران 

 میتوانید برای بعضی صفحات محدودیت دسترسی فقط برای کاربران خاص ایجاد کنید.

 ماژول مقاالت و وبالگ 

 ماژول خبر 

 مدریت نظرات 

 سنجیایجاد نظر 

 گالری فیلم و عکس 



 

 امکان آپلود یکجای چند فایل 

 بهینه سازی درجای فایل های عکس 

 سیستم به طور اتوماتیک عکس های بزرگ را بسته به سایز مورد نیاز بهینه سازی می کند.

 

 فروشگاه

 نامحدود کاال فیتعر امکان 

 دسته / مارک / نوع / کاال تینها یب فیتعر 

 کاال یک یبرا ریوتصآلبوم ایجاد  

 تعریف نامحدود گروه و زیر مجموعه 

 نقد و بررسی محصول 

 ماژول محبوبترین / جدیدترین / پر فروشترین 

 . (..نمایش وضعیت کاال )موجود / اتمام تولید / به زودی و 

 تعریف روش های مختلف ارسال کاال 

 مناسبتیویژه و لیست های  

 ب های خاص : روز مادر ، سال نو و ...امکان تعریف لیست های فروش ویژه یا فروش به مناس

 تعریف مشخصات فنی 

 مثال اگر کاالی شما موبایل است، برای آن رم، پردازنده و سایر مشخصات فنی را تعریف می نمایید.

 جستجو بر اساس مشخصات فنی 

 گیگابایت را جست و جوکنند. 64این امکان برای مشتری هست که مثال موبایل ها با حافظه ی داخلی 

 مقایسه کاال 



 

 کاالهای پیشنهادی 

 کاالی مرتبط 

 به محصول یده ازیامت 

 به من اطالع بده 

 نماید.می به خرید آن تمایل داشتند پیامک ارسال به کاربرانی که  عیتی که در صورت موجود شدن کاالوض

 امکان انتخاب بسته بندی 

 ورود کاال از اکسل 

 اطالعات کاالها را وارد نمایید.از طریق فایل اکسل میتوانید به صورت یکجا 

 دریافت خروجی اطالعات 

 در هر لحظه می توانید اطالعات خود را در قالب اکسل خروجی بگیرید.

 دهنده شنهادیپ یجستجو 

 نمودار قیمت محصول 

 سفارش یر یرهگ  

 متیق یبر اساس بازه ها جستجو 

 بر اساس نوع و مارک جستجو 

 

 ها متیق تیر یمد

 تغییر قیمت دسته ای 

 با انتخاب چند کاال یکجا قیمت آنها را افزایش یا کاهش دهید.

 تغییر قیمت بر اساس دالر  

 قیمت دالری کاال را تعریف کنید، پس از آن سیستم هر روز قیمت ریالی را بر اساس نرخ دالر بروزرسانی می کند.



 

 تعریف قیمت خرید و محاسبه سود 

 بروزرسانی یکجا قیمت با اکسل 

 ها فایل اکسل قیمت های جدید را آپلود می کنید و قیمت ها بروزرسانی می شوند.با تغییر قیمت 

 تعریف قیمت مدل ها براساس قیمت اصلی 

 

 یانبار دار 

 انبار داری 

 تعریف رنگ و سایز و مدل 

 ورود و خروج و مرجوعی کاال 

 اتصال به انبار داری خارجی 

عات به سپهر برایتان مشکل است میتوان سپهر را با نرم افزار اگر شما یک نرم افزار انبارداری دارید که انتقال اطال

 فعلی متصل و یکپارچه نمود.

 

 ارسال یروش ها

 تعریف انواع روش های ارسال پست و پیک 

 محاسبه دقیق هزینه پست 

 بر اساس فرمول پست و وزن کاال هزینه ی ارسال محاسبه می شود.

 تعریف منطقه تحت پوشش 

 کاالتعریف ساعت ارسال  

 نماش تایمر ارسال کاال 



 

 اتصال به پست 

 اتصال به سیستم های لجستیک 

 سپهر قابلیت اتصال به سیستم های لجستیک مختلف برای ارسال کاال را دارد.

 

 یدرگاه پرداخت و مال

 اتصال به درگاه های پرداخت بانکی 

 اتصال به زرین پال 

 ی سریع درگاه پرداخت فروشگاه شما فعال شود.زرین پال یک درگاه پرداخت واسط است که کمک میکند خیل

  pay.ir  اتصال به 

Pay.ir .پال یک درگاه پرداخت واسط است که کمک میکند خیلی سریع درگاه پرداخت فروشگاه شما فعال شود 
 

 اتصال به پرداخت پستی پست ج.ا.ایران 

 پرداخت در محل و به پستچی با کمک این سرویس امکان پذیر می باشد.

 اتصال به پرداخت پستی پایگان 

 می باشد. اينترنتي براي فروشگاههاي پستي ارائه دهنده سرويس واسطپایگان 

 Paypal  اتصال به 

 برای پرداخت های بین المللی می توانید به این سرویس متصل باشید.

 سیستم صدور فاکتور 

 چک ماژول 

 گردش مالی و خروجی اکسل از پرداخت ها 

 پرداخت یروش ها یبرا یدسترس سطوح 



 

 

 

 فیتخف

 تعریف کوپن تخفیف 

 (تعریف پیشنهاد ویژه )شمارش معکوس 

 تعریف تخفیف برای گروه های کاال 

 تعریف تخفیف برای گروه کاربران 

 ورود کد تخفیف با اکسل 

 تخفیف ویزیتور و بازاریاب 

 

 یاجتماع یفروش در شبکه ها

 تلگرام 

 تلگرام ربات 

 تلگراممدیریت ساخت منوهای ربات  

 پیشنهاد به دوست 

 جستجو اینالین در کاالها در تلگرام 

و برای مشتری هنگام چت کردن با کاربران کافیست اسم ربات را نوشته تا بتوانید در کاالها جست و جو کنید 

 ارسال کنید. این امکان برای کسانی که از طریق تلگرام پیامهای زیادی از مشتریان دارند کاربردی می باشد. 

 همکاری در فروش از طریق ربات تلگرام 

 ارسال دکمه شیشه ای در کانال 



 

 اینستاگرام 

 خرید سریع در اینستاگرام 

برای هر محصول یک صفحه منحصر بفرد ایجاد و لینک آن در قسمت مربوطه هر هایالیت قرار میگیرد. که 

ده و صرفا اسم و شماره مشتری برای سفارش آن محصول هنگام دیدن استوری هایش کافیست وارد صفحه ش

 تماس خود را وارد کند.

 

SEO 

  گوگل یشده برا نهیبه 

 ایجاد آدرس دسترسی کاربرپسند 

  sitemap  ایجاد اتوماتیک 

 schema  ایجاد 

 

 فروش یکانال ها

 ارائه آمار فروش بر اساس نوع دستگاه 

 آمار فروش بر اساس منبع تبلیغات 

 تبلیغات امکان ایجاد لینک های قابل پیگیری برای 

 

 اعضا

 یر یعضوگ 



 

 مدیریت اعضا 

 ... سفارشات / پرداخت ها و تیمشاهده وضع /پروفایل کاربری 

 (mini CRM)  برای مدیریت ارتباط با مشتری تاریخچه فعالیت کاربر 

امکانات اولیه برای مدیریت ارتباظ با مشتری مثل گزارش آخرین صحبت هایی که با وی داشته اید و یا فعالیتی 

 داده اید و ... مای او انجاکه بر

 خروجی اکسل از کاربران 

 گروه بندی کاربران 

 درج یکجای کاربران با اکسل 

 مشاهده سابقه سفارشات و ... کاربران 

 فیلتر کاربران بر اساس تعداد یا مبلغ خرید 

 کنید. میتوانید مشتریان را بر اساس تعداد خرید یا مجموع مبلغ خرید و یا خرید کاالی خاصی جست و جو

 هر سفارش یبرا یو مشتر  ریمد یبرا لیمیکوتاه و ا امیپ و ارسال افتیدر 

 انیمشتر یبه کاالها برا یدسترس سطوح 

 کاربر یپست صندوق 

 

 فرم ساز

 ایجاد فرم های مختلف 

 خروجی اکسل از فرم های ارسال شده 

 (اتصال فرم ها به درگاه بانکی )فروش خدمات  

 ایجاد رسید و بارکد خدمت 



 

 فرآیند های اتوماتیک یا دستی برای فرم ها ایجاد 

 

 کوتاه امیپ

 ارسال پیام برای وضعیت سفارش 

 ارسال پیامک تکی و انبوه 

 دریافت پیامک 

 شده جادیاز قبل ا ارسال پیامک برای گروه های کاربری 

 دفتر تلفن برای ذخیره خودکار شماره تلفن ها 

 پیامک دریافت شده منشی پیام کوتاه جهت ارسال متن های آماده بنا به 

 کوتاه امیپ یور یدل شینما 

 

 چاپ

 چاپ فاکتور 

 چاپ لیبل پستی 

 

 لیموبا

 ویسپانسینسخه ر 

تطبیق داده می شود و  یدستگاههر ا ینسبت به هر رزولوشنی  طراحی قالبی است کهواکنش گرا،  ریسپانسیو یا

 .نیازی به طراحی چندین قالب برای یک سایت نیست



 

 webapp PWA 

 جدید اپلیکیشن که از طریق ایجاد وب اپ تجربه ای شبیه به اپلیکشن را برای مشتریان ایجاد میکند. تکنولوژی

 (nativeاپلیکیشن اندروید ) 

( توسعه داده شده و عرضه می شود. javaاپلیکیشن اندورید اختصاصی فروشگاه شما به صورت زبان اصلی اندروید )

 های هیبریدی نیست.دقت کنید که اپلیکیشن وب ویو یا نسخه 

 iOS (native)اپلیکیشن  

( توسعه داده شده و عرضه می شود. دقت swift) اپلاختصاصی فروشگاه شما به صورت زبان اصلی  iOSاپلیکیشن 

 کنید که اپلیکیشن وب ویو یا نسخه های هیبریدی نیست.



 



 

 .همه چیز برای رشد سریع آماده است

 
 

سال فعالیت حرفه ای و تخصصی در زمینه  13، به پشتوانه ی دانش بنیان رایانش ابری هوشمند سپاهانشرکت 
ی نرم افزارهای فروش اینترنتی، همواره افتخار داشته است که میزبان و سرویس دهنده ی کسب و کارهای 

 بزرگ باشد.

 



 

 بهینه شده برای حجم زیاد اطالعات:
تفاوتی بین یک وب سایت اوپن سورس وردپرسی با یک نرم افزار سازمانی و بزرگ نباشد، زیرا شاید در نگاه اول 

در حجم کم اطالعات هر دو خوب عمل می کنند، اما تفاوت اصلی هنگامی به چشم می آید که تعداد زیادی کاال، 
 هجوم کاربران برای خرید در یک حراجی خاص و... اتفاق بیفتد.

اختصاصی برای فروشگاه های بزرگ، کسب و کارهای ملی و تعداد زیاد درخواست بهینه  سیستم سپهر به صورت
سازی شده است. این امر هم به خاطر تکنولوژی رایانش ابری استفاده شده در آن ) که به همین واسطه نیز 

هزار  10از  دانش بنیان شد( و هم به خاطر تجربه ی راه اندازی کلود عمومی فروشگاه ساز سپهر است که بیش
 فروشگاه اینترنی با میلیون ها کاربر را میزبانی می کند.

 

 اتصال به نرم افزارهای سوم شخص:
در کسب و کارهای بزرگ، معموال سازمان در حال استفاده از نرم افزار های سوم شخصی نظیر حسابداری، 

 ، هوش تجاری و... می باشد.CRMانبارداری، 

های سپهر برای انجام اکثر عملیات   apiتباط در لحظه بین نرم افزارها با سپهر اوال برای ایجاد همسان سازی و ار
 های مورد نیاز در فروشگاه اینترنتی توسعه داده شده است.

همچنین تجربه ی اتصال و همسان سازی انبار با اکثر نرم افزارهای معتبر و پر کاربرد انبار و حسابداری نظیر 
 مکاران سیستم و... فراهم شده است.کیان، پیرامید، کوثر، ه

در موضوع این پروژه امکان همسان سازی در لحظه ی موجودی انبار فروشگاه حقیقی با انبار فروشگاه آنالین فراهم 

 می شود.

 

 چند شعبه ای با استفاده از تکنولوژی ابری:
فروشگاه اینترنتی شما از سمت  به خاطر زیرساخت ابری نرم افزار فروشگاه ساز سپهر این امکان وجود دارد که

 شعبه ی متفاوت داشته باشد. چندوشگاه باشد اما از سمت مدیریت مشتری یک فر



 

مشتری با ورود به سایت یا اپ، بر اساس موقعیت جغرافیایی به نزدیک ترین شعبه ی فروشگاه متصل می 
 د.شود. و از این به بعد کاالها و قیمت های همان شعبه را مشاهده می کن

در پشت پرده هر شعبه پنل مدیریت جدای خود را خواهد داشت، انبار مستقل، کاالها، سفارشات و حتی درگاه 
 پرداخت متعلق به آن شعبه است و سایر شعبه ها هیچ دخالتی در آن ندارند.

عبه نکته ی جالب اینکه بخش هایی که مایلید مشترک باشند به سادگی مشترک می شوند، برای مثال مدیر ش
دسترسی داشته باشد و فقط لیست مشتریان خود را می بیند.  2نمی تواند به اطالعات مشتریان شعبه ی  1ی 

هم عضو شود و با همان اطالعات کاربری  1خرید کرده نیازی ندارد در شعبه ی  2اما مشتری که قبال در شعبه ی 
 ات به شعبه ی جدید هم ارسال می شود.می تواند در سایر شعبه ها هم الگین کند. به محض الگین اطالع

شعبه  همه یهمچنین بروزرسانی های نرم افزار، امکانات جدید، بک آپ گیری و ... همه به صورت متمرکز برای 
 یکجا انجام می شود و الزم نیست برای هر شعبه جدا انجام شود.ها 

 

 سیستم های مدریت ناوگان و لجستیک
با سیستم های مدریت ناوگان حمل و نقل و لجستیک را داراست. این سیستم سپهر امکان برقراری ارتباط 

موضوع در تعداد زیاد سفارش و درهنگامی که شما در محدوده ی شهر های بزرگ اقدام به فعالیت می کنید 
 بسیار حیاتی خواهد بود.

 


