تعرفه طراحی سایت وب وان

مشاوره رایگان19088998990 :

آخرین بروز رسانی0129/10/92:

مالحظات
*در وب وان طراحی سایت به صورت کامل ا دستی انجام می شود و از هیچ گونه ابزار اماده ای استفاده نمی شود
* نسخه جدید کنترل پنل وب وان از قابلیت بروز رسانی خودکار برخوردار می باشد ،بدین صورت که حتی بدون درخواست شما با انجام
بهینه سازی ها و استفاده از تکنولوژی های جدید در پروژه های جدید ،این بهبود ها به پروژه شما نیز به صورت خودکار و رایگان اضافه می
گردد ،این مورد تأثیر بسیار مهمی در روند رشد سایت شما دارد ،در واقع شما هیچگاه نیاز به طراحی مجدد سایت جهت همگام سازی
با تکنولوژی ها جدید نخواهید داشت.
* وب وان جهت میزبانی از سرور های اشتراکی استفاده نمی کند ،تمامی سرور های وب وان به صورت اختصاصی و مجهز به جدید ترین
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشند که جزیات ان ها در قرارداد ذکر می گردد .الزم به ذکر است خدمات میزبانی در وب وان
صرفا مختص متقاضیان طراحی سایت می باشد،در نتیجه به دلیل عدم وجود کدهای افراد سایر بر روی سرور ،عملکرد صحیح سرور ها و
عدم نوسان سرعت بارگذاری سایت را تضمین می کند.
* قیمت ها از طرف حسابداری با دقت تعیین گردیده و کاملا مقطوع می باشند.

معرفی

نام ویژگی

نوع

قیمت (ریال)

پیشنهاد وب وان برای میزبانی سایت شما ،استفاده از سرور های
اختصاصی ما می باشد ،با توجه به امکان ارایه این سرویس از طرف
وب وان ،جهت جلوگیری از وابستگی شما و وب وان به شرکت های
هاستینگ و سرور های اشتراکی و همچنین هزینه اضافی و جهت
امکان ارایه تضمین کیفیت و امنیت همیشگی سایت شما ،میزبانی
سایت شما همراه با  5گیگابایت فضا بر روی سرور های قدرتمند ما
به متقاضیان طراحی سایت به صورت هدیه ارایه می گردد.
هاست()Colocation

از جمله مشخصات سرور ها
XEON 6262V 3Intel CPU
36GB DDR 4ECC KING STON RAM
evo pro 052Samsung SSD as mirror
فضای قابل استفاده 5 :گیگابایت
نوع سرور :کولوکیت شده به صورت اختصاصی

هدیه

2

با توجه به امکان ارایه این سرویس از طرف وب وان ،جهت جلوگیری
از وابستگی شما و وب وان به شرکت های ثبت دامنه ،یک دامنه با
پسوند دلخواه به متقاضیان طراحی سایت به صورت هدیه ارایه می
دامنه

گردد.

هدیه

2

* توجه نمایید در صورتی که دامنه انتخابی شما با پسوند  .coباشد،
با توجه به مبلغ باالی خرید این دامنه ،امکان ارایه ان به صورت
رایگان وجود ندارد و می بایست مبلغ توسط کارفرما پرداخت گردد.
اگر در زمان طراحی ،سو و امور مربوط به ان در سورس سایت انجام
گیرد ،این مورد تأثیر بسیار زیادی در کیفیت انجام سو همچنین در
مدت زمان تأثیر ان در نتیجه جستجو ها دارد ،با توجه به این مهم و
اینکه در وب وان سایت ها به صورت کامل دستی طراحی می
شوند ،بنابراین انجام امور سو در مرحله طراحی بسیار اسان بوده و
SEO-OnPage

ما این مورد را شامل دریافت هزینه اضافی نمی دانیم ،این مورد به

هدیه

2

متقاضیان طراحی سایت به صورت هدیه ارایه می گردد،مهمترین
نکات مربوط به سو کلمات کلیدی سایت،عنوان صفحات ،ساختار
ادرس صفحات،عنوان و شرح گذاری تصاویر،سرعت لود شدن ان ها،
عدم وجود خطا در کد،نحوه صحیح استفاده از شمارشگر صفحات و
 ...می باشد
مدیریت منو ها

امکان مدیریت منوها و درج منو و شاخه بندی انها به تعداد نامحدود
با امکان اتصال به صفحات دلخواه

پایه

6،022،222

با استفاده از این قابلیت می توانید تعیین کنید که اخبار یا مقاالتی را
که داخل سایت قرار می دهید به صورت خودکار توسط رباتی که
برای شما ساخته می شود همان لحظه به کانال تلگرام شما ارسال
ربات تلگرام

شود،این ربات همچنین می تواند جهت هر فرمان دلخواهی توسعه

پایه

3،222،222

داده شود که بسته به نوع عملیات هزینه اضافی خواهد داشت.
ربات از طریق  Webhookبرنامه نویسی می شود و عملکرد آن لحظه
ای و بدون هیچ اختللی خواهد بود.
طراحی اختصاصی نمایش بخش
محصوالت ،خدمات یا نمونه کار
ها
امکان مقایسه محصوالت
امکان فیلتر کردن محصوالت بر
اساس ویژگی های دلخواه
محصوالت مختلف
مدیریت صفحات

طراحی سیستم مدیریت و نمایش محصوالت یا نمونه کار ها با
جزیات کامل بسته به نوع کار شما
امکان مقایسه محصوالت هم خانواده
امکان درج قابلیت فیلتر کردن محصوالت مختلف بر اساس ویژگی
های مختلف هر محصول به صورت مجزا
امکان مدیریت صفحات و اضافه کردن صفحات دلخواه به تعداد
نامحدود

انتخابی

پایه

پایه

پایه

3،022،222

4،522،222

5،022،222

6،622،222

مدیریت ایمیل

مدیریت بنر ها()Slide Show

امکان تعریف و مدیریت ایمیل های مختلف با فضای نامحدود همراه
با امکان اتصال به سرویس های ایمیل مختلف از جمله OutLook
امکان مدیریت بنر ها با درج تعداد نامحدود و امکان اتصال به صفحات
دلخواه همراه با طراحی  6عدد بنر

پایه

522،222

انتخابی

0،622،222

امکان مدیریت کلمات کلیدی و سایر متا تگ های سایت  ،مدیریت
مدیریت قسمت های خاص

لوگوی وب سایت،عنوان پیش فرض صفحات،فوتر و سایر بخش های

پایه

0،222،222

خاص مربوط به هر سایت
مدیریت گالری فایل ها

مدیریت فایل های سایت با امکان اپلود فایل دلخواه و قابلیت
استفاده از ان در بخش های مختلف

پایه

0،622،222

امکان درج لوگو و توضیحات نمونه مشتریان و یا نمونه شرکت های
نمایش گرافیکی نمونه مشتریان همکار به صورت گرافیکی ،توجه نمایید محل نمایش در مرحله
یا شرکت های همکار

طراحی رابط گرافیکی با هماهنگی شما با گرافیست تعیین می

انتخابی

0،622،222

گردد
امکان نظر دهی در مورد اخبار ،امکان درج نظر در بخش های مورد نیاز توسط کاربران همراه با
محصوالت یا ...
امکان الیک یا دیس الیک
مدیریت فیلدهای اجباری یا
اختیاری

مدیریت و تأیید ان ها قبل از نمایش در سایت
امکان الیک یا دیس الیک کردن بخش های دلخواه سایت
مدیریت اجباری یا اختیاری کردن فیلد ها در فرم های مختلف مانند
فرم ثبت نام

انتخابی

0،522،222

انتخابی

0،222،222

انتخابی

0،022،222

امکان ارسال پیام به کل کاربران یا کاربرانی خاص و یا در صفحات
پیام ها و اطلعیه ها

مختلف سایت،با امکان تعیین محل نمایش و نوع نمایش به صورت
پاپ اپ یا هدر و همچنین مشاهده ارشیو پیام های ارسالی و یا

انتخابی

6،222،222

دریافتی
امکان انتشار محتوا در در قالب  . XMLبا این امکان شما می توانید
RSS

محتوای بخش های مختلف سایت خود در اختیار دیگران قرار دهید
بدون اینکه نیاز باشد وارد سایت شما شوند ،برای این کار کافی

انتخابی

4،022،222

است با برنامه هایی خاص به این ماژول شما متصل شوند.
امکان نمایش چارت سازمانی شرکت در وب سایت،در اکثریت موارد
نیاز به این امکان نیست،چراکه این امکان زمانی الزم است که
اطلعات کارکنان و چارت
سازمانی

کافرما اصرار داشته باشد اطلعات کارکنان توسط گرافیست مجزا و
به شکلی خاص طراحی شود.در غیر این صورت شما با داشتن

انتخابی

3،222،222

تصویری از چارت خود می توانید بدون انتخاب این امکان و با
سیستم مدیریت محتوای سایت براحتی آن را در صفحه ای دلخواه
تعبیه نمایید.

درج تبلیغات در سایت

امکان نمایش تبلیغات دیگران در سایت با امکان مدیریت و تعیین
جزیات و محل برای مدیر وب سایت

انتخابی

5،022،222

امکان درج نقشه سایت به صورت  XMLو  HTMLو راهنمای ادرس
نقشه سایت

پیمایش .با توجه به اهمیت این ویژگی برای موتورهای جستجو،

انتخابی

0،622،222

پیشنهاد می شود این مورد انتخاب شود
خبرنامه ایمیلی و پیامکی

فرم ساز
امار بازدید
مناقصه و مزایده
پشتیبانی به صورت تیکتینگ

قابلیت مدیریت گروها و اعضای ان ها با امکان ارسال خبرنامه به

انتخابی

6،022،222

انتخابی

0،022،222

امکان مشاهده امار بازدیدکنندگان سایت با امکانات مخلتف

انتخابی

0،622،222

امکان ارائه مناقصه ها و مزایده ها با امکان دسته بندی

انتخابی

0،022،222

انتخابی

0،022،222

انتخابی

6،022،222

انتخابی

6،222،222

انتخابی

0،622،222

صورت ایمیل و یا پیامک
امکان تولید فرم های مختلف با قابلیت تعریف فیلد های نامحدود و
تعیین نوع فیلد ها ،به عنوان مثال تولید فرم استخدام

امکان درج تیکت پشتیبانی با امکانات مختلف و پاسخگویی از طرف

()Help Desk

مدیران وب سایت

فرم سفارش

امکان تعریف فرم ثبت سفارش مطابق نیاز شما

فرم تماس با ما
شبکه های اجتماعی

این فرم به کاربران سایت امکان ثبت درخواست ها و یا نظراتشان را
می دهد
نمایش ادرس شبکه های اجتماعی مختلف بر روی سایت
امکان تعریف نامحدود کاربر و تعیین نقش برای ان ها همراه با تعریف

مدیریت کاربران

دسترسی مجزا برای هر کاربر و همچنین امکان تعریف گروهی از

انتخابی

3،522،222

دسترسی ها و اختصاص ان به نقش یا کاربران مختلف
امکان خرید اینترنتی بر روی وب سایت از طریق کلیه کارت های عضو
درگاه پرداخت اینترنتی

شتاب
* توجه نمایید جهت تعریف درگاههای پرداخت جهانی مانند PayPal

انتخابی

4،022،222

می بایست جهت اطلع از قیمت تماس بگیرید
امکان تعریف روش های خرید از سایت و یا ارسال محصول .سیستم
روش های خرید و ارسال

خرید طراحی شده در وب وان امکان انتخاب خودکار روش خرید یا

انتخابی

3،622،222

ارسال محصول بر اساس نوع تعریف محصول را دارا می باشد.
سبد خرید بسیار پیشرفته با امکانات مختلف از جمله اضافه کردن
سبد خرید

چندین محصول با نمایش جزیات و یاداوری و انتخاب تعداد محصول بر انتخابی

5،222،222

اساس موجودی انبار
لیست علقه مندی ها

مدیریت حساب های بانکی

حساب مجازی

لیست علقه مندی با امکان نمایش در پنل کاربری و همچنین پنل
مجزا در فروشگاه با امکان حفظ اطلعات در مراجعات بعدی
امکان تعریف انواع حساب های بانکی با امکان تعریف به صورت انلین
و یا درج فیش واریزی
امکان پرداخت وجه دلخواه و سپس استفاده از ان برای خرید های
مختلف بدون نیاز به اتصال به درگاه در هر خرید

انتخابی

3،222،222

انتخابی

6،022،222

انتخابی

0،022،222

مدیریت سفارشات و پرداخت ها

مانیتورینگ سفارشات و پرداخت ها با امکان تغییر وضعیت و تعیین
زمان ارسال در صورت نیاز

انتخابی

3،322،222

با انتخاب این گزینه قادر خواهید بود تا در حالت های مختلف بر روی
محصوالت خود تخفیف اعمال نمایید ،به عنوان مثال :تخفیف بر روی
امکان اعمال تخفیفات

محصولی خاص ،دسته ای خاص ،سفارشات با مبلغی

انتخابی

3،622،222

معین،تخفیفات به صورت درصدی یا ریالی ،تخفیفات در بازه زمانی
خاص،تخفیفات بر اساس کد تخفیف و ...
مدیریت واحد ها پولی

امکان مدیریت و تعریف نامحدود واحد پولی برای نمایش قیمت با
امکان تعریف نرخ تبدیل و محاسبه خودکار قیمت،

انتخابی

4،022،222

در صورتی که قصد دارید غیر از شما بقیه افراد نیز بتوانند محصوالت
یا سایر خدمات خود را در سایت شما نمایش دهند می توانید این
سیستم B6B

امکان را انتخاب نمایید،بدین منظور کنترل پنلی مجزا به این نوع
کاربران اختصاص می یابد و نمایش موارد درج شده ان ها منوط به

پایه

0،622،222

تأیید شما می باشد .می توان در ازای نمایش یا فروش محصوالت
دیگران در سایت شما نیز از ان ها مبلغی دریافت نمایید
با این ویژگی شما می توانید برای نوع خاصی از کاربران قیمت
امکان درج قیمت متفاوت برای
نوع خاصی از مشتریان

متفاوت نمایش دهید .به عنوان مثال می توان همکار در سیستم
تعریف کرد و قیمت متفاوتی برای همکار درج کرد ،در این صورت

پایه

0،022،222

همکاران هنگام ورود به سایت و حساب کاربری خود قیمت های
مخصوص خود را می بینند

الگ بازدیدها
اخبار

امکان مشاهده اطلعات بازدیدکنندگان و صفحات بازدید شده

پایه

امکان درج اخبار در وب سایت با امکان دسته بندی به صورت نامحدود انتخابی

رایگان
0،022،222

امکان درج مقاالت در وب سایت با امکان دسته بندی به صورت
مقاالت

نامحدود
* باتوجه به اهمیت تولید محتوا در کسب رتبه باال در نتایج جستجو،

انتخابی

0،022،222

توصیه می شود مقاالت را انتخاب نمایید
البوم تصاویر

امکان درج البوم به صورت نامحدود و درج تصاویر نامحدود در هر البوم

انتخابی

3،522،222

سوأالت متداول

صفحه مخصوص سوأالت متداول و پاسخ انها در مورد محصوالت

انتخابی

0،022،222

تقویم و رویدادها

تقویم شمسی یا میلدی با امکان رویدادها

انتخابی

0،022،222

با قابلیت نمایش انیمیشنی

امکان ثبت و مقایسه نظرات کاربران در مورد موضوعی که شما تعیین
نظر سنجی

می نمایید ،توجه نمایید که این نوع نظر سنجی با گزینه مشابه ان
در باال متفاوت می باشد و هرکدام کاربرد خاص خود را دارند

انتخابی

0،622،222

پنل تجاری با تعرفه پیامک ثابت ( وب وان) با تمامی امکانات به ارزش
سامانه پیام کوتاه

002هزار تومان با تخفیف ویژه برای متقاضیان طراحی سایت

انتخابی

322،222

لینک مشاهده امکانات
وبلگ
دفترچه تلفن

تاالر های گفتگو ()Forum

پشتیبانی انلین
موتور جستجوی داخلی

وبلگ اختصاصی با امکان ویرایش و توسعه
دفرتچه تلفن با امکان درج و مدیریت مخاطب( .با انتخاب سامانه پیام
کوتاه نیاز به این ماژول نمی باشد)
طراحی تاالر گفتگو با قابلیت مدیریت کامل به صورت اختصاصی

پشتیبانی کاربران به صورت انلین  -گفتگوی زنده با بازدیدکنندگان-
دعوت به گفتگوی انلین
امکان جستجو ی پیشرفته در مطالب سایت بر اساس کلید واژه ها

انتخابی

0،222،222

انتخابی

0،022،222

انتخابی

04،222،222

انتخابی

3،522،222

انتخابی

4،522،222

با انتخاب این گزینه رابط کاربری برای مرورگرهای مختلف و قدیمی
نیز استاندارد سازی خواهد شد ،این مرورگرها شامل اینترنت
اکسپلورر نسخه  2و  0و  0و  0اخرین نسخه اپرا می باشد ،بدون
انتخاب این گزینه رابط کاربری برای مرورگر فایرفاکس همه نسخه ها
 ،کروم همه نسخه ها،مایکروسافت ایج همه نسخه ها،سافاری
همه نسخه ها و اینترنت اکسپلورر نسخه  00به باال استاندارد
استاندارد سازی رابط کاربری در
مرورگرهای قدیمی و غیر اصلی

سازی خواهد شد ،توجه نمایید عدم انتخاب این گزینه بدین معنی
نمی باشد که رابط کاربری به عنوان مثال در نسخه  0اینترنت

انتخابی

0،522،222

اکسپلورر مانند اخرین نسخه این مرورگر نباشد ،در اکثریت این موارد
رابط کاربری در نسخه های خیلی قدیمی هم کامل خواهد بود و این
بستگی به تکنولوژی هایی دارد که در رابط کاربری شما استفاده
شده باشد و در نسخه های قدیمی مرورگرها تعریف نشده باشند.
می توانید برای انتخاب این ماژول با بخش فنی تماس بگیرید و در این
مورد مشاوره بگیریدتلفن تماس00560554 :

فشرده سازی کد ها جهت
بارگزاری صفحات با سرعت
بیشتر

با انتخاب این گزینه کد های رابط گرافیکی فشرده سازی خواهند
شد و باتوجه به کم شدن حجم کلی صفحات در نتیجه سرعت
بارگذاری سایت بیشتر خواهد شد

انتخابی

6،522،222

طراحی وب سایت با قابلیت داشتن چندین زبان( قیمت درج شده
برای تعداد  6زبان می باشد و با اضافه شدن هر زبان دیگر این قیمت
زبان اضافی
تعداد

نیز اضافه می گردد) .توجه نمایید ساختار همه وب سایت ها چند
زبانه خواهد بود و با عدم سفارش این امکان تنها یک زبان فعال می

انتخابی

گردد ،الزم به ذکر است طراحی ساختار چند زبانه از تغییرات

معادل  2.6درصد کل آیتم های
انتخاب شده

ساختاری در اینده وب سایت جلوگیری کرده و این مورد نقش مهمی
در سوی وب سایت دارد
طراحی رابط کاربری بدون امکان واکنش به اندازه صفحه نمایش در
اندازه های مختلف،در این حالت رابط کاربری برای مرسوم ترین اندازه
نمایشگر طراحی می شود،در حال حاضر اندازه مرسوم 0264*020
پیکسل می باشد .توجه نمایید که در سایر اندازه ها نیز سایت
نمایش داده خواهد شد اما کار کردن با سایت سخت تر می باشد و
طراحی رابط کاربری به صورت
ثابت()Fixed Layout

همچنین جذابیت سایت نمایان نخواهد بود .باید توجه داشت که رابط
گرافیکی واکنش گرا برای موتور جستجو ها و رتبه بهتر در نتایج

انتخابی

معادل  2.0درصد کل آیتم های
انتخاب شده

جستجو بسیار مهم است ،بنابراین توصیه می شود باتوجه به این
مهم و همچنین پیدایش روز افزون انواع نمایشگر ها و دستگاه ها،
بجای این گزینه ،گزینه "طراحی رابط کاربری به صورت واکنش گرا
(")Responsive Layout
را انتخاب نمایید
طراحی رابط کاربری به صورت
واکنش گرا ( Responsive
)Layout

طراحی رابط کاربری واکنش گرا برای دستگاه ها و نمایشگرهای
مختلف با اندازه صفحه نمایش مختلف،به عنوان مثال نسخه

انتخابی

مخصوص موبایل و تبلت ،نمایشگر با اندازه صفحه نمایش مختلف

معادل  2.3درصد کل آیتم های
انتخاب شده

در این حالت ظاهر وب سایت مطابق با نوع و فضای کاری شما در
وب وان به صورت اختصاصی طراحی می شود ،ظاهر تمامی قسمت
های سایت با هماهنگی شما و تبادل نظر با گرافیست طراحی می
قالب گرافیکی اختصاصی (ظاهر
گرافیکی سایت)

شود ،توجه نمایید که مالک قالب طراحی شده فقط شما خواهید
بود.
در صورتی که بخواهید قالب مورد نظر نسخه مخصوص تبلت،موبایل و
نمایشگر ها با اندازه های مختلف را داشته باشد می بایست از
میان گزینه ها (طراحی رابط کاربری به صورت واکنش گرا) را نیز
انتخاب نمایید

پایه

معادل  2.4درصد کل آیتم های
انتخاب شده

