تاریخ:
شماره:
پیوست:

معرفی

نام ویژگی

قیمت (ریال)

نوع

پیشنًاد ٍب ٍان برای نیزبانی سایت شها ،استفادى از سرٍر يای اختصاصی نا نی باشد ،با تَجٌ بٌ انکان ارائٌ این
ینگ ٍ سرٍر يای اشتراکی ٍ
سرٍیس از طرف ٍب ٍان ،جًت جلَگیری از ٍابستگی شها ٍ ٍب ٍان بٌ شرکت يای ياست
يهچنین يزینٌ اضافی ٍ جًت انکان ارائٌ تضهین کیفیت ٍ اننیت يهیشگی سایت شها ،نیزبانی سایت شها يهراى
با  5گیگابایت فضا بر رٍی سرٍر يای قدرتهند نا بٌ نتقاضیان طراحی سایت بٌ صَرت يدیٌ ارائٌ نی گردد.
ياست()Colocation

از جهلٌ نشخصات سرٍر يا
XEON 2620 V3 Intel CPU

يدیٌ

0

GB DDR4 ECC KING STON RAM32
(Mirrored)evo pro 850 Samsung SSD
فضای قابل استفادى 5 :گیگابایت
نَع سرٍرColocate :
با تَجٌ بٌ انکان ارائٌ این سرٍیس از طرف ٍب ٍان ،جًت جلَگیری از ٍابستگی شها ٍ ٍب ٍان بٌ شرکت يای
داننٌ

ثبت داننٌ ،یک داننٌ با پسَند دلخَاى بٌ نتقاضیان طراحی سایت بٌ صَرت يدیٌ ارائٌ نی گردد.
* تَجٌ نهایید در صَرتی کٌ داننٌ انتخابی شها با پسَند  .coباشد ،با تَجٌ بٌ نبلغ باالی خرید این داننٌ ،انکان ارائٌ

يدیٌ

0

ان بٌ صَرت رایگان ٍجَد ندارد ٍ نی بایست نبلغ تَسط کارفرنا پرداخت گردد.
اگر در زنان طراحی ،سؤ ٍ انَر نربَط بٌ ان در سَرس سایت انجام گیرد ،این نَرد تأثیر بسیار زیادی در کیفیت انجام
سؤ يهچنین در ندت زنان تأثیر ان در نتیجٌ جستجَ يا دارد ،با تَجٌ بٌ این نًو ٍ اینکٌ در ٍب ٍان سایت يا بٌ
SEO-OnPage

صَرت کانال دستی طراحی نی شَند ،بنابراین انجام انَر سؤ در نرحلٌ طراحی بسیار اسان بَدى ٍ نا این نَرد را
شانل دریافت يزینٌ اضافی نهی دانیو ،این نَرد بٌ نتقاضیان طراحی سایت بٌ صَرت يدیٌ ارایٌ نی

يدیٌ

0

گردد،نًهترین نکات نربَط بٌ سؤ کلهات کلیدی سایت،عنَان صفحات ،ساختار ادرس صفحات،عنَان ٍ شرح گذاری
تصاٍیر،سرعت لَد شدن ان يا ،عدم ٍجَد خطا در کد،نحَى صحیح استفادى از شهارشگر صفحات ٍ  ...نی باشد
اگر رقابت در کلهات کلیدی نَرد نظر شها جًت ظاير شدن در رتبٌ يای  1تا  5صفحٌ اٍل گَگل باال است،پیشنًاد نی
کنیو این ناژٍل را نیز انتخاب کنید.در این حالت  3کلهٌ اصلی نربَط بٌ خدنات شها انتخاب نی شَند ٍ اقدانات پایٌ
الزم جًت کسب رتبٌ يای بًتر بر رٍی آن يا انجام نی شَند.
SEO-OffPage

* اگر رقابت خیلی زیاد باشد این اقدانات بٌ تنًایی کافی نخَايند بَد ٍ الزم است بٌ صَرت دٍرى ای بر رٍی این

انتخابی

4،000،000

کلهات اقداناتی انجام شَد .در این حالت طبق نیزان رقابت ٍ ٍضعیت رقبا يزینٌ ير کلهٌ جداگانٌ نحاسبٌ نی گردد ٍ
بٌ صَرت دٍرى ای نیاز است پرداخت گردد.
* در صَرت کو بَدن نیزان رقابت انتخاب این ناژٍل نیاز نیست.
ندیریت ننَ يا

انکان ندیریت ننَيا ٍ درج ننَ ٍ شاخٌ بندی آنًا بٌ تعداد نانحدٍد با انکان اتصال بٌ صفحات دلخَاى

پایٌ

2،400،000

با استفادى از این قابلیت نی تَانید تعیین کنید کٌ اخبار یا نقاالتی را کٌ داخل سایت قرار نی ديید بٌ صَرت خَدکار
ربات تلگرام

تَسط رباتی کٌ برای شها ساختٌ نی شَد يهان لحظٌ بٌ کانال تلگرام شها ارسال شَد،این ربات يهچنین نی تَاند
جًت ير فرنان دلخَايی تَسعٌ دادى شَد کٌ بستٌ بٌ نَع عهلیات يزینٌ اضافی خَايد داشت .ربات از طریق
 Webhookبرنانٌ نَیسی نی شَد ٍ عهلکرد آن لحظٌ ای ٍ بدٍن يیچ اختاللی خَايد بَد.

پایٌ

3,000,000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

طراحی اختصاصی
نهایش بخش

طراحی سیستو ندیریت ٍ نهایش نحصَالت یا نهَنٌ کار يا با جزیات کانل بستٌ بٌ نَع کار شها

نحصَالت ،خدنات یا

جزئیات

انتخابی

3،900،000

نهَنٌ کار يا
انکان نقایسٌ
نحصَالت

انکان نقایسٌ نحصَالت يو خانَادى

پایٌ

4،500،000

انکان فیلتر کردن
نحصَالت بر اساس
ٍیژگی يای دلخَاى

انکان درج قابلیت فیلتر کردن نحصَالت نختلف بر اساس ٍیژگی يای نختلف ير نحصَل بٌ صَرت نجزا

پایٌ

5،900،000

نحصَالت نختلف
ندیریت صفحات

ندیریت ایهیل

ندیریت بنر يا( Slide
)Show

انکان ندیریت صفحات ٍ اضافٌ کردن صفحات دلخَاى بٌ تعداد نانحدٍد

انکان تعریف ٍ ندیریت ایهیل يای نختلف با فضای نانحدٍد يهراى با انکان اتصال بٌ سرٍیس يای ایهیل نختلف
از جهلٌ OutLook

انکان ندیریت بنر يا با درج تعداد نانحدٍد ٍ انکان اتصال بٌ صفحات دلخَاى يهراى با طراحی  2عدد بنر

ندیریت قسهت يای

انکان ندیریت کلهات کلیدی ٍ سایر نتا تگ يای سایت  ،ندیریت لَگَی ٍب سایت،عنَان پیش فرض صفحات،فَتر ٍ

خاص

سایر بخش يای خاص نربَط بٌ ير سایت

ندیریت فایل يا

ندیریت فایل يای سایت با انکان آپلَد فایل دلخَاى ٍ قابلیت استفادى از آن در بخش يای نختلف

نهایش گرافیکی نهَنٌ
نشتریان یا شرکت
يای يهکار

انکان درج لَگَ ٍ تَضیحات نهَنٌ نشتریان ٍ یا نهَنٌ شرکت يای يهکار بٌ صَرت گرافیکی ،تَجٌ نهایید نحل
نهایش در نرحلٌ طراحی رابط گرافیکی با يهاينگی شها با گرافیست تعیین نی گردد.

پایٌ

پایٌ

انتخابی

پایٌ

پایٌ

انتخابی

انکان نظر ديی در
نَرد اخبار ،نحصَالت

انکان درج نظر در بخش يای نَرد نیاز تَسط کاربران يهراى با ندیریت ٍ تأیید آن يا قبل از نهایش در سایت

انتخابی

2،900،000

700,000

1،400،000

1،300،000

1،300،000

1،200،000

1،200،000

یا ...
انکان الیک یا دیس
الیک

انکان الیک یا دیس الیک کردن بخش يای دلخَاى سایت

انتخابی

1،000،000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ندیریت فیلديای
اجباری یااختیاری

پیام يا ٍ اطالعیٌ يا

ندیریت اجباری یا اختیاری کردن فیلد يا در فرم يای نختلف نانند فرم ثبت نام

انکان ارسال پیام بٌ کل کاربران یا کاربرانی خاص ٍ یا در صفحات نختلف سایت،با انکان تعیین نحل نهایش ٍ نَع
نهایش بٌ صَرت پاپ آپ یا يدر ٍ يهچنین نشايدى آرشیَ پیام يای ارسالی ٍ یا دریافتی

انتخابی

انتخابی

انکان انتشار نحتَا در در قالب  . XMLبا این انکان شها نی تَانید نحتَای بخش يای نختلف سایت خَد را در
RSS

اختیار دیگران قرار ديید بدٍن اینکٌ نیاز باشد ٍارد سایت شها شَند ،برای این کار کافی است با برنانٌ يایی خاص بٌ

انتخابی

1،100،000

2،600،000

4،800،000

این ناژٍل شها نتصل شَند.
انکان نهایش چارت سازنانی شرکت در ٍب سایت،در اکثریت نَارد نیاز بٌ این انکان نیست،چراکٌ این انکان زنانی
اطالعات کارکنان ٍ

الزم است کٌ کافرنا اصرار داشتٌ باشد اطالعات کارکنان تَسط گرافیست نجزا ٍ بٌ شکلی خاص طراحی شَد.در غیر این

چارت سازنانی

صَرت شها با داشتن تصَیری از چارت خَد نی تَانید بدٍن انتخاب این انکان ٍ با سیستو ندیریت نحتَای سایت

انتخابی

3،000،000

براحتی آن را در صفحٌ ای دلخَاى تعبیٌ نهایید.
درج تبلیغات
در سایت

نقشٌ سایت

خبرنانٌ ایهیلی ٍ
پیانکی

فرم ساز

انکان نهایش تبلیغات دیگران در سایت با انکان ندیریت ٍ تعیین جزیات ٍ نحل برای ندیر ٍب سایت

انکان درج نقشٌ سایت بٌ صَرت  ٍ HTML ٍ XMLراينهای ادرس پیهایش .با تَجٌ بٌ ايهیت این ٍیژگی برای
نَتَريای جستجَ ،پیشنًاد نی شَد این نَرد انتخاب شَد

قابلیت ندیریت گرٍيا ٍ اعضای ان يا با انکان ارسال خبرنانٌ بٌ صَرت ایهیل ٍ یا پیانک

انکان تَلید فرم يای نختلف با قابلیت تعریف فیلد يای نانحدٍد ٍ تعیین نَع فیلد يا ،بٌ عنَان نثال تَلید فرم
استخدام

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انکان نشايدى آنار بازدیديا بر رٍی نهَدار ٍ انکان نقایسٌ در بازى يای نختلف،این ناژٍل يهچنین بازدید يای یکتا
آنار بازدید

رٍ بٌ طَر دقیق شناسایی ٍ بٌ تفکیک صفحات در اختیار شها قرار نی ديد،انکان نشايدى نشخصات ریز بازدید

انتخابی

5،800،000

1،500،000

2،000،000

9،800،000

1،800،000

کنندى،آنار کلی درصد نرٍرگر،نَع سیستو عانل ٍ ....نیز ٍجَد دارد.
نناقصٌ ٍ نزایدى

انکان ارائٌ نناقصٌ يا ٍ نزایدى يا با انکان دستٌ بندی

انتخابی

انکان درج تیکت پشتیبانی با انکانات نختلف ٍ پاسخگَیی از طرف ندیران ٍب سایت

انتخابی

پشتیبانی بٌ صَرت
تیکتینگ ( Help

9،800،000

8،800،000

)Desk
فرم سفارش

انکان تعریف فرم ثبت سفارش نطابق نیاز شها

انتخابی

1،900،000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم تهاس با نا

این فرم بٌ کاربران سایت انکان ثبت درخَاست يا ٍ یا نظراتشان را نی ديد

انتخابی

شبکٌ يای اجتهاعی

نهایش ادرس شبکٌ يای اجتهاعی نختلف بر رٍی سایت

انتخابی

ندیریت کاربران

انکان تعریف نانحدٍد کاربر ٍ تعیین نقش برای ان يا يهراى با تعریف دسترسی نجزا برای ير کاربر ٍ يهچنین
انکان تعریف گرٍيی از دسترسی يا ٍ اختصاص ان بٌ نقش یا کاربران نختلف

درگاى پرداخت

انکان خرید اینترنتی بر رٍی ٍب سایت از طریق کلیٌ کارت يای عضَ شتاب

اینترنتی

* تَجٌ نهایید جًت تعریف درگايًای پرداخت جًانی نانند  PayPallنی بایست جًت اطالع از قیهت تهاس بگیرید

رٍش يای خرید ٍ

انکان تعریف رٍش يای خرید از سایت ٍ یا ارسال نحصَل .سیستو خرید طراحی شدى در ٍب ٍان انکان انتخاب

ارسال

خَدکار رٍش خرید یا ارسال نحصَل بر اساس نَع تعریف نحصَل را دارا نی باشد.

سبد خرید

لیست عالقٌ نندی يا

ندیریت حساب يای
بانکی

حساب نجازی

ندیریت سفارشات ٍ
پرداخت يا

سبد خرید بسیار پیشرفتٌ با انکانات نختلف از جهلٌ اضافٌ کردن چندین نحصَل با نهایش جزیات ٍ یاداٍری ٍ
انتخاب تعداد نحصَل بر اساس نَجَدی انبار
لیست عالقٌ نندی با انکان نهایش در پنل کاربری ٍ يهچنین پنل نجزا در فرٍشگاى با انکان حفظ اطالعات در
نراجعات بعدی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انکان تعریف انَاع حساب يای بانکی با انکان تعریف بٌ صَرت انالین ٍ یا درج فیش ٍاریزی

انتخابی

انکان پرداخت ٍجٌ دلخَاى ٍ سپس استفادى از ان برای خرید يای نختلف بدٍن نیاز بٌ اتصال بٌ درگاى در ير خرید

انتخابی

نانیتَرینگ سفارشات ٍ پرداخت يا با انکان تغییر ٍضعیت ٍ تعیین زنان ارسال در صَرت نیاز

انتخابی

900،000

300،000

3،900،000

5،200،000

3،600،000

5،800،000

3،000،000

3،200،000

7،800،000

3،800،000

با این برنانٌ دیگر نیازی نیست تا ٍارد کنترل پنل شَید ٍ سفارشات خَد را بررسی کنید.با نصب این برنانٌ در ٍیندٍز
خَد سفارشات جدید بٌ طَر خَدکار با اطالعات کانل چاپ نی شَند ٍ آنادى ارسال تَسط پیک نی شَند.این برنانٌ
برنانٌ چاپ خَدکار

طَری تنظیو شدى کٌ يهراى با رٍشن شدن سیستو خَدکار فعال نی شَد ٍ ينگام سفارش جدید بٌ شها آالرم نی ديد.

سفارش

يهچنین انکان تغییر ٍضعیت سفارش در خَد برنانٌ ٍ چاپ دستی یا خَدکار تعبیٌ شدى است.

* ارتباط این برنانٌ با سایت از طریق ٍب سرٍیس ٍ کانالً انن است يهچنین داران حساب کاربری خاصی در سایت

خَايد بَد کٌ انکان نحدٍد کردن دسترسی آن نیز ٍجَد دارد.

انتخابی

7،400،000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اگر عالٍى بر فرٍش از طریق سایت در جایی دیگر نحصَالت شها بٌ فرٍش نی رسند ٍ برنانٌ حسابداری ٍ انبار داری
نجزایی دارید ٍ نیاز است تا نَجَدی کاال ٍ قیهت آن با سایت یکسان شَد بٌ دٍ طریق زیر نی تَان این کار را انجام
یکسان سازی با برنانٌ
حسابداری ٍ انبار
داری

داد.
ٍ -1ب سرٍیس :بًترین حالت استفادى از ٍب سرٍیس است کٌ يو سایت ٍ يو برنانٌ حسابداری ٍ انبارداری شها بٌ
طَر نرتب با يو یکسان سازی نی شَند .برای اینکار نیاز است برنانٌ حسابداری ٍ انبارداری شها دارای ٍب سرٍیس

انتخابی

5،900،000

يای خاص نربَطٌ باشد.
 -22یکسان سازی از طریق فایل اکسل :در این رٍش ير بار فایل اکسل بٌ سایت نعرفی نی شَد ٍ نحصَالت خَدکار
یکسان سازی نی شَند.
با انتخاب این گزینٌ قادر خَايید بَد تا در حالت يای نختلف بر رٍی نحصَالت خَد تخفیف اعهال نهایید ،بٌ عنَان

انکان اعهال تخفیفات

نثال :تخفیف بر رٍی نحصَلی خاص ،دستٌ ای خاص ،سفارشات با نبلغی نعین،تخفیفات بٌ صَرت درصدی یا ریالی،

انتخابی

2،400،000

تخفیفات در بازى زنانی خاص،تخفیفات بر اساس کد تخفیف .
ندیریت ٍاحد يا
پَلی

انکان ندیریت ٍ تعریف نانحدٍد ٍاحد پَلی برای نهایش قیهت با انکان تعریف نرخ تبدیل ٍ نحاسبٌ خَدکار قیهت،

انتخابی

4،900،000

در صَرتی کٌ قصد دارید غیر از شها بقیٌ افراد نیز بتَانند نحصَالت یا سایر خدنات خَد را در سایت شها نهایش ديند
سیستو B2B

نی تَانید این انکان را انتخاب نهایید ،بدین ننظَر کنترل پنلی نجزا بٌ این نَع کاربران اختصاص نی یابد ٍ نهایش
نَارد درج شدى آن يا ننَط بٌ تأیید شها نی باشد .نی تَان در ازای نهایش یا فرٍش نحصَالت دیگران در سایت

پایٌ

9،200،000

شها نیز از آن يا نبلغی دریافت نهایید
انکان درج قیهت

با این ٍیژگی شها نی تَانید برای نَع خاصی از کاربران قیهت نتفاٍت نهایش ديید .بٌ عنَان نثال نی تَان يهکار در

نتفاٍت برای نَع

سیستو تعریف کرد ٍ قیهت نتفاٍتی برای يهکار درج کرد ،در این صَرت يهکاران ينگام ٍرٍد بٌ سایت ٍ حساب

خاصی از نشتریان

کاربری خَد قیهت يای نخصَص خَد را نی بینند

اخبار

انکان درج اخبار در ٍب سایت با انکان دستٌ بندی بٌ صَرت نانحدٍد

نقاالت

انکان درج نقاالت در ٍب سایت با انکان دستٌ بندی بٌ صَرت نانحدٍد
* باتَجٌ بٌ ايهیت تَلید نحتَا در کسب رتبٌ باال در نتایج جستجَ ،تَصیٌ نی شَد نقاالت را انتخاب نهایید

پایٌ

انتخابی

انتخابی

آلبَم تصاٍیر

انکان درج آلبَم بٌ صَرت نانحدٍد ٍ درج تصاٍیر نانحدٍد در ير آلبَم با قابلیت نهایش انیهیشنی

انتخابی

سَأالت نتداٍل

صفحٌ نخصَص سَأالت نتداٍل ٍ پاسخ آنًا در نَرد نحصَالت

انتخابی

تقَیو ٍ رٍیداديا

تقَیو شهسی یا نیالدی با انکان تعریف رخداد يا با فرنت دلخَاى در زنان يای نختلف ٍ نهایش آن بر رٍی سایت

انتخابی

8،900،000

1،600،000

1،600،000

2,000,000

1,800,000

4,100,000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

نظر سنجی

ٍبالگ

انکان ثبت ٍ نقایسٌ نظرات کاربران در نَرد نَضَعی کٌ شها تعیین نی نهایید ،تَجٌ نهایید کٌ این نَع نظر سنجی
با گزینٌ نشابٌ آن در باال نتفاٍت نی باشد ٍ يرکدام کاربرد خاص خَد را دارند
ٍبالگ اختصاصی با انکان ٍیرایش ٍ تَسعٌ
جزئیات

انتخابی

انتخابی

1،200،000

9،000،000

پنل تجاری با تعرفٌ پیانک ثابت ( ٍب ٍان) با تهانی انکانات بٌ ارزش 190يزار ناموت با تخفیف ٍیژى برای
نتقاضیان طراحی سایت .از جهلٌ انکانات سانانٌ پیانک ٍب ٍان بٌ شرح زیر يستند:
 انکان ارسال انبَى پیانک بٌ صَرت ننطقٌ ای،صنفی،جنسیت ٍ ردى سنیسانانٌ پیام کَتاى

 -ارسال پیانک زنان دار،ننشی پیانک،کدخَان،ارسال نتناظر،نظر سنجی ٍ نسابقٌ

انتخابی

300،000

 انکان ارسال از فایل نتنی ٍ اکسل ٍ یا ثبت شهارى در دفترچٌ تلفن ٍ گرٍى بندی -جدید ترین بانک شهارى نَبایل کل کشَر با انَاع تفکیک يا نانند ننطقٌ،نحلٌ ٍ کدپستی

دفترچٌ تلفن

تاالر يای گفتگَ
()Forum

پشتیبانی آنالین

نَتَر جستجَی
نعهَلی

نَتَر جستجَی Live

دفرتچٌ تلفن با انکان درج ٍ ندیریت نخاطب( .با انتخاب سانانٌ پیام کَتاى نیاز بٌ این ناژٍل نهی باشد)

انتخابی

طراحی تاالر گفتگَ با قابلیت ندیریت کانل بٌ صَرت اختصاصی

انتخابی

پشتیبانی کاربران بٌ صَرت آنالین  -گفتگَی زندى با بازدیدکنندگان-دعَت بٌ گفتگَی آنالین

انتخابی

انکان جستجَ در نطالب سایت بر اساس کلید ٍاژى يا

انتخابی

جستجَی داینانیک ٍ پیشرفتٌ  ،نهایش نتایج بٌ صَرت زندى ينگام تایپ در تهانی نطالب بٌ صَرت دستٌ بندی شدى

انتخابی

8،900،000

84،000،000

3،500،000

4،500،000

8،000،000

با انتخاب این گزینٌ رابط کاربری برای نرٍرگريای نختلف ٍ قدیهی نیز استاندارد سازی خَايد شد ،این نرٍرگريا
استاندارد سازی رابط

شانل اینترنت اکسپلَرر نسخٌ  9 ٍ 8 ٍ 7 ٍ 6اخرین نسخٌ اپرا نی باشد ،بدٍن انتخاب این گزینٌ رابط کاربری برای

کاربری در نرٍرگريای

نرٍرگر فایرفاکس يهٌ نسخٌ يا  ،کرٍم يهٌ نسخٌ يا،نایکرٍسافت ایج يهٌ نسخٌ يا،سافاری يهٌ نسخٌ يا ٍ

قدیهی ٍ غیر اصلی

اینترنت اکسپلَرر نسخٌ  11بٌ باال استاندارد سازی خَايد شد ،تَجٌ نهایید عدم انتخاب این گزینٌ بدین نعنی نهی

انتخابی

7،500،000

باشد کٌ رابط کاربری بٌ عنَان نثال در نسخٌ  88اینترنت اکسپلَرر نانند اخرین نسخٌ این نرٍرگر نباشد،
فشردى سازی کد يا
جًت بارگزاری

با انتخاب این گزینٌ کد يای رابط گرافیکی فشردى سازی خَايند شد ٍ باتَجٌ بٌ کو شدن حجو کلی صفحات در نتیجٌ

صفحات با سرعت

سرعت بارگذاری سایت بیشتر خَايد شد

بیشتر

انتخابی

1،500،000

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ناژٍل انتقال رتبٌ
صفحات سایت قدیو
بٌ جدید

اگر يو اکنَن سایت دارید ٍ دارای رتبٌ يایی در گَگل است،نی بایست رتبٌ سایت قدیو بٌ سایت جدید ننتقل شَد
در غیر این صَرت رتبٌ صفحات شها از بین نی رٍد .با این ناژٍل نی تَانید صفحات را بٌ صَرت تکی ننتقل کنید ٍ
اگر تعداد صفحات خیلی زیاد است نی تَانید بٌ راحتی فرنَل انتقال آن يا را تعریف کنید.نیاز نیست تک تک صفحات

انتخابی

2،500،000

را شناسایی کنید چراکٌ این ناژٍل خَد صفحات را برای شها لیست نی کند.

زبان اضافی

طراحی ٍب سایت با قابلیت داشتن چندین زبان ،تَجٌ نهایید ساختار يهٌ ٍب سایت يا چند زبانٌ خَايد بَد ٍ با
عدم سفارش این انکان تنًا یک زبان فعال نی گردد ،الزم بٌ ذکر است طراحی ساختار چند زبانٌ از تغییرات ساختاری در
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نعادل  0.2کل
انتخابی

آیتو يای انتخاب
شدى

ایندى ٍب سایت جلَگیری کردى ٍ این نَرد نقش نًهی در سَی ٍب سایت دارد

نعادل  0.2کل

طراحی رابط کاربری
بٌ صَرت ٍاکنش گرا

طراحی رابط کاربری ٍاکنش گرا برای دستگاى يا ٍ نهایشگريای نختلف با اندازى صفحٌ نهایش نختلف،بٌ عنَان نثال

( Responsive

نسخٌ نخصَص نَبایل ٍ تبلت ،نهایشگر با اندازى صفحٌ نهایش نختلف ...

انتخابی

آیتو يای انتخاب
شدى

)Layout
در این حالت ظاير ٍب سایت نطابق با نَع ٍ فضای کاری شها در ٍب ٍان بٌ صَرت اختصاصی طراحی نی شَد ،ظاير
قالب گرافیکی
اختصاصی (ظاير
گرافیکی سایت)

نعادل  0.3کل

تهانی قسهت يای سایت با يهاينگی شها ٍ تبادل نظر با گرافیست طراحی نی شَد ،تَجٌ نهایید کٌ نالک قالب
طراحی شدى فقط شها خَايید بَد.
در صَرتی کٌ بخَايید قالب نَرد نظر نسخٌ نخصَص تبلت،نَبایل ٍ نهایشگر يا با اندازى يای نختلف را داشتٌ

پایٌ

آیتو يای انتخاب

باشد نی بایست از نیان گزینٌ يا (طراحی رابط کاربری بٌ صَرت ٍاکنش گرا) را نیز انتخاب نهایید

شدى

نالحظات
*در ٍب ٍان طراحی سایت بٌ صَرت کانالً دستی انجام نی شَد ٍ از يیچ گَنٌ ابزار انادى ای استفادى نهی شَد
* نسخٌ جدید کنترل پنل ٍب ٍان از قابلیت برٍز رسانی خَدکار برخَردار نی باشد ،بدین صَرت کٌ حتی بدٍن درخَاست شها با انجام بًینٌ سازی يا ٍ استفادى از
تکنَلَژی يای جدید در پرٍژى يای جدید ،این بًبَد يا بٌ پرٍژى شها نیز بٌ صَرت خَدکار ٍ رایگان اضافٌ نی گردد ،این نَرد تأثیر بسیار نًهی در رٍند رشد سایت شها
دارد ،در ٍاقع شها يیچگاى نیاز بٌ طراحی نجدد سایت جًت يهگام سازی با تکنَلَژی يا جدید نخَايید داشت.
*ٍب ٍان جًت نیزبانی از سرٍر يای اشتراکی استفادى نهی کند ،تهانی سرٍر يای ٍب ٍان بٌ صَرت اختصاصی ٍ نجًز بٌ جدید ترین تجًیزات سخت افزاری ٍ نرم
افزاری نی باشند کٌ جزیات ان يا در قرارداد ذکر نی گردد .الزم بٌ ذکر است خدنات نیزبانی در ٍب ٍان صرفا نختص نتقاضیانطراحی سایت نی باشد،در نتیجٌ بٌ
دلیل عدم ٍجَد کديای افراد سایر بر رٍی سرٍر ،عهلکرد صحیح سرٍر يا ٍ عدم نَسان سرعت بارگذاری سایت را تضهین نی کند.
* قیهت يا از طرف حسابداری با دقت تعیین گردیدى ٍ کانالً نقطَع نی باشند.

