شرکت مهندسی آبی
شماره ثبت 414908

امکانات اختصاصی فروشگاه اینترنتی سیستم مهندسی آبی (سما)


جهت مشاهده امکانات عمومی سیستم آبی اینجا کلیک نمایید.



جهت مشاهده تعرفه سیستم های فروشگاه اینترنتی آبی اینجا کلیک نمایید.



در تمامی بخش های سیستم مدیریتی آبی از ادیتور قدرتمند استفاده شده و تمامی بخش های سایت قابلیت
بهینه سازی و سئو به صورت کامال داینامیک را دارند.



تعداد ایجاد هر ایتم در هر بخش به صورت کامل داینامیک و نامحدود می باشد.



سیستم مدیریت آبی داری گواهی امنیت افتا می باشد.



برنامه نویسی سیستم مدیریت آبی به صورت کامال اختصاصی و بر بستر قدرت مند ماکروسافت دات نت
فریمورک اخرین ورژن می باشدasp.net.



سیستم مدیریت آبی کامال بومی و از ابتدا برنامه نویسی شده است .لذا هر گونه امکاناتی قابلیت کم و زیاد
شدن دارد و به هیچ عنوان دست شرکت بسته نیست!



سیستم آبی اوپن سورس

 OpenSourceنیست

و کامال اختصاصی نوشته شده است .جهت اطالع از

تفاوت سیستم اختصاصی و اوپن سورس مانند وردپرس و جومال wordpress Jumla Opencart
 magentoاینجا کلیک کنید.

تمامی امکانات عمومی/شرکتی سیستم مدیریت آبی به همراه موارد زیر :
 -1سرفصل مدیریت برند ها و نشان ها
 .aسیستم مدیریت برند ها
 .iتصویر نمایه برند
 .iiایکن کم حجم برند
 .iiiعنوان فارسی و انگلیسی برند
 .ivوضعیت فعال یا غیر فعال برند
 .vتوضیحات برند و همچنین ترتیب چینش برند
 .viقابلیت جستجو بر اساس نام برند
 .viiنمایش تاریخ ثبت و فرد ایجاد کننده
 .viiiنمایش تعداد محصوالت موجود در هر برند
 -2سرفصل گروه محصوالت
 .aسیستم مدیریت گروه محصوالت
 .iعنوان فارسی و انگلیسی گروه
 .iiتعیین زیر شاخه و والد به تعداد نامحدود
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 .iiiنمایش وضعیت نمایش در منو
 .ivوضعیت فعال یا غیر فعال بودن گروه محصول
 .vترتیب نمایش و چینش گروه
 .viتصویر نمایه برای هر گروه
 .viiتب سئو شامل
 .1برچسب ها
 .2تگ کلمات کلیدی keyword
 .3تک توضیحات description
 .4تغییر لینک صفحه بنا به نیاز
 .5ساخت راهنمای الگوریتم توضیحات به صورت مکانیزه
 .viiiتوضیحات هر گروه با قابلیت عنوان گذاری  h1 h2 h3 h4 h5 h6برای توضیحات در
صفحه گروه محصول
 .ixکد انبار داری و حسابداری گروه در سیستم حساب داری جهت اتصال سایت به سیستم
حساب داری و انبارداری و فروش
 .bنمایش تعداد بازدید از هر گروه انجام شده با ریز زمان و ای پی
 .cجزئیات هر گروه مصحول
 .iافزودن نامحدود جزئیات برای هر گروه محصول
 .iiدرهر جزئیات قابلیت درج زیر جزئیات وجود دارد
 .iiiریز جزئیات شامل
 .1درج توضیحات متنی دارای مقدار پیش فرض
 .2درج توضیحات و مقادیر عددی با مقدار پیش فرض
 .3درج لیست کشویی dropdown combobox
 .4درج بله یا خیر checkbox
 .5قابلیت تعیین اینکه هر بخش در سرچ گروه محصول نمایش داده شوند یا خیر
 .6قابلیت نمایش جزئیات در بخش خالصه جزئیات در صفحه محصول
 .dویژگی های گروه محصول
 .iایجاد نامحدود ویژگی برای محصول که بتوانید بر اساس ان محصوالت با مشخصات مختلف
را قیمت دهی کنید به عنوان مثال اگر در کار پوشاک هستید در این بخش میتوانید اندازه
وارد کنید و در بخش قیمت دهی برای هر سایز از محصول قیمت متناسب از آن را وارد کنید
و با هر ویژگی مشخص کنید چه تعداد جنس موجود دارید .یا اگر فروشگاه مواد غذایی دارید
میتونید گوشت های مختلف رو با وزن های مختلف در این بخش تعریف نمایید و برای هر
وزن مشخصه قیمت و موجودی بزنید( .اینها فقط مثال هستند و برای هر نوع کاالیی قابل
انجام است چون کامال داینامیک و نامحدود می باشد)
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 .iiقابلیت بارگذاری تصویر برای هر ویژگی جهت نمایش در سایت در زمان انتخاب کاربر
 -3سرفصل جامع محصوالت
 .aافزودن محصول
 .iانتخاب گروه محصول از لیست انتخابی زیر شاخه ای با قابلیت جستجو
 .iiانتخاب برند محصول
 .iiiتعیین وضعیت فعال یا غیر فعال بودن محصول
 .ivعنوان فارسی و عنوان انگلیسی محصول
 .1از عنوان انگلیسی جهت بارگذاری عکس برای امور سئو استفاده می شود
 .vکد محصول در انبار و سیستم حسابداری جهت اتصال سیستم شما به سیستم فروش
وحسابداری و انبارداری
 .viتعیین اینکه آیا این محصول در موبایل نمایش داده شود یا خیر
 .viiنمایش در باکس جدید ترین های
 .viiiنمایش در باکس محصوالت ویژه
 .ixنمایش در باکس پرفروش ترین ها
 .xنمایش در تاریخچه بازدید .این بخش به صورت هوشمند محصوالت مرتبط با گروه های
بازدید شده را به کاربر پیشنهاد می دهد.
 .xiوضعیت ارسال نظر برای هر محصول که قابلیت ارسال داشته باشد یا خیر
 .xiiبارگذاری تصویر نمایه
 .xiiiذخیره توضیحات ویژه محصول
 .xivبخش سئو
 .1تعیین کد محصول و کد فنی
 .2تگ کلمات کلیدی
 .3تگ توضیحات
 .4لینک محصول
 .5تغییر عنوان نمایشی در تب مرورگر
 .xvپیشنهاد شگفت انگیز
 .1فعال کردن یک محصول در باکس پیشنهاد شگفت انگیز دارای شمارنده زمان از
تاریخ و ساعت مشخص تا پایان مشخص
 .xviاخبار مرتبط با هر محصول با قابلیت سرچ بین اخبار و انتخاب نامحدود اخبار برای هر
محصول
 .bسیستم مدیریت تنوع قیمت
 .iتعیین تنوع قیمت به معنی تعیین موجودی هر محصول با مشخصات رنگی و جزئیات خاصی
و قیمت گذاری برای آن است به عنوان مثال شما موبایل ایفون برای فروش دارید از هر رنگ
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آن فقط 2عدد موجود دارید و هر رنگ قیمت مشخص خود را دارد ،هر رنگ را به عنوان یک
تنوع ثبت میکیند و موجودی را وارد میکنید .همچنین میتوانید برای هر تنوع قیمت هم وارد
کنید
 .iiقابلیت تعریف قیمت بر اساس دسترسی کاربر
 .1میتوانید قیمت هر تنوع قیمت را برای هر کاربر به حد مورد نیاز کم یا اضافه کنید
مثال کاربران عمده قیمت کمتری از کاربران تک خر داشته باشند.
 .cلیست محصوالت
 .iمشاهده کلیه محصوالت درج شده در سایت
 .iiقابلیت فیلتر بر اساس نام ،گروه ،برند ،بازه زمانی ثبت شده ،وضعیت موجود یا ناموجود،
وضعیت فعال یا غیر فعال
 .iiiنمایش تعداد بازدید های انجام شده هر محصول به صورت ریز گزارش ای پی و زمان
 .ivنمایش تاریخ ثبت هر محصول
 .vنمایش گردش موجودی هر محصول در صورت خرید ،کنسلی و یا ورود کاال در این بخش
قابل نمایش است.
 .viدانلود فایل اکسل کلیه محصوالت
 .viiبارگذاری قیمت و موجودی هر تنوع محصول به صورت کلی از طریق فایل اکسل
 .viiiقابلیت اتصال به سیستم انبارداری جهت بروزرسانی خودکار موجودی و قیمت
 .dجزئیات محصول
 .iدر بخش گروه محصول کلیه جزئیات گروه محصولی که درج کرده اید در این بخش نمایش
داده شده و بر اساس نوع داده ای که دارند (عددی متنی کشویی و بله خیر) در این بخش
جهت ورود اطالعات به صورت راحت در اختیار شما قرار میگیرند
 .iiقابلیت افزودن تب مجزا در بخش جزئیات به صورت اختصاصی شامل عنوان تب – توضیحات
تب و ترتیب چینش آن
 .eنقد و بررسی محصول
 .iقابلیت درج نقد و بررسی به صورت توضیحات همراه با عکس و ویدئو
 .iiقابلیت درج نقات قوت و ضعف هر محصول به تفکیک
.f

گالری تصاویر محصوالت
 .iقابلیت درج تعداد نامحدود تصویر برای هر محصول و یا تخصیص دادن برای رنگ مشخص
محصول
 .iiتعیین ترتیب چینش و وضعیت فعال یا غیر فعال

 .gویدئو ها
 .iقابلیت درج ویدئو هم به صورت فایل هم به صورت اسکریپت خارجی
 .hفایل ها
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 .iقابلیت بارگذاری فایل های اسنادی برای هر محصول
.i

محصوالت مرتبط
 .iتعیین محصوالت مرتبط برای هر محصول
 .iiانتخاب به صورت رندوم در نمایش هر محصول

.j

لوازم جانبی
 .iتعیین لوازم جانبی برای هر محصول
 .iiقابلیت جستجو بین همه محصوالت و انتخاب فقط با یک کلیک

 .kتعیین هدیه
 .iتعیین هدیه برای هر محصول
 .iiدر صورت تعیین و خرید آن محصول هدیه به صورت اوتوماتیک و با هزینه  0به عنوان هدیه
به سبد خرید اضافه می شود
 .iiiسیستم مدیریت نظرات محصول
 -4سیستم مدیریت جامع رنگ ها
 .aدر یک بستر کلی قابلیت تعریف رنگ های مختلف محصوالت بر اساس اسم رنگ یا کد رنگ امکان
پذیر می باشد.
 .bقابلیت جستجو بر اساس نام و کد رنک و همچنین حذف گروهی رنگ های انتخاب شده
 -5سیستم مدیریت گارانتی محصوالت
 .aدر یک بستر کلی گارانتی های مورد نیاز کلیه محصوالت درج میشوند و در زمان ویرایش و یا درج
محصول از لیست آبشاری فقط انتخاب می شود.
 -6سرفصل نظرات کاربران در بخش محصوالت
 .iقابلیت تایید کردن نظر و نمایش دادن آن در سایت
 .iiقابلیت ارسال پاسخ برای آن هم نمایش در سایت و هم ارسال به ایمیل کاربر
 .iiiقابلیت فیلتر کردن بر اساس کلمه کلیدی – شناسه محصوالت – گروه محصوالت – وضعیت
نمایش
 .ivقابلیت فلیتر بر اساس بازه تاریخی
 .vقابلیت تایید یا عدم تایید گروهی نظرات ارسال شده
 .viنمایش سریع نظرات
 -7سرفصل روش های ارسال
 .aدر این سر فصل میتوانید روش های مختلف ارسال را به تعداد نامحدود تعریف کنید.
 .bمشخص کنید برای هر شهر و یا استان چقدر هزینه حمل در نظر گرفته می شود.
 .cمیتوانید سقف فاکتور تعریف کنید که اگر تا عدد مشخصی خرید انجام داد هزینه ارسال رایگان باشد.
 -8کوپن تخفیف
 .aثبت و مدیریت نامحدود کوپن تخفیف با قابلیت تعیین شماره سریال
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 .bتعیین بازه زمانی اعتبار کوپن
 .cتعیین نوع کوپن که تخفیف به صورت درصدی داده می شود یا ریالی
 .dتعیین مبلغ یا درصد تخفیف
 .eتعیین تعداد دفعات مجاز برای استفاده کوپن
.f

تعیین گروه ها محصوالت و محصوالت مجاز برای استفاده از کوپن

 .gتعیین کاربران و نقش های مجاز برای استفاده از کوپن
 -9وضعیت سفارشات
 .aسیستم وضعیت سفارشات به صورت کامال داینامیک میباشد یعنی عالوه بر موارد پیش فرض میتوانید
به صورت نامحدود بر اساس نیاز کاری خود وضعیت سفارش اختصاصی ایجاد نمایید.
 .bتعریف قابلیت ارسال ایمیل به کاربر و مدیر بعد از تغییر وضعیت سفارش
 .cقابلیت تعریف ارسال پیامک بعد از تغییر سفارش به مدیر و کاربر
 .dتعریف متن پیامک ارسال برای مدیر و کاربر
 .eتعیین متن و عنوان ارسالی برای هر مورد وضعیت سفارش
.f

تعیین شماره های اختصاصی برای مدیر در هر بخش

 -10پرداختی ها
 .aسیستم مدیریت کلیه پرداختی های انجام شده در سایت با قابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی ،
بازه زمانی تراکنش ،وضعیت پرداخت شده یا نشده ،وضعیت تایید شده یا نشده ،بازه مبلغی واریزی
 .bتعیین اینکه آیا پرداخت از سایت بوده یا از اپلیکیشن ثبت شده
 .cتعیین شماره سفارش هر پرداختی
 .dنمایش کد کاربری فردی که پرداختی انجام داده
 -11سیستم مدیریت جامع و گزارش گیری از سفارشات
 .aقابلیت فیلتر سفارشات بر اساس وضعیت سفارشات
 .iکد سفارش و شماره فاکتور
 .iiکد محصول درج شده در سایت
 .iiiعنوان و نام محصول
 .ivکاربرانی که خرید انجام داده اند
 .vبازه زمانی انجام هرید
 .viبازه مبلغی خرید انجام شده
 .viiدارای کوپن تخفیف
 .viiiوضعیت ثبت پرداختی
 .ixوضعیت تایدی پرداخت
 .xشماره پیگری خرید
 .xiنوع پرداخت آنالین بوده یا پرداخت در محل یا ...
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 .xiiوضعیت خوانده شده
 .bنمایش تعداد کل سفارشات ،تعداد کل کاربران خرید کرده  ،جمع کل خرید شده ،جمع کل پرداخت
شده ،جمع کل پرداخت نشده
 .cنمایش سفارشات بر اساس کاربر خریداری شده با قبلیت نوشتن نوت برای هر سفارش
 .dقابلیت درج شماره پستی مرسوله
 .eتغییر وضعیت سفارش و ارسال ایمیل و اس ام اس اوتوماتیک به کاربر بعد از تغییر وضعیت سفارش
.f

مشاهده الگ تغییر وضعیت سفارشات

 .gنمایش جزئیات فاکتور
 .hنمایش فاکتور با قالب اختصاصی با قابلیت چاپ a4 , a5

در لیست باال سعی شد کلیه موارد به صورت سرتیتر وار وخالصه اعالم شود .جزئیات و امکانات سیستم به مراتب باالتر از لیست
باال می باشد.
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