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فروشگاه ساز ناپ کامرس کامل ترین فروشگاه ساز در ایران
قابلیت ها:


زبان فارسی



درگاه بانک ملت  ،سامان  ،پاسارگاد و سایر بانک ها



سازگاری با انواع کامپیوتر  ،لپ تاپ  ،تبلت  ،موبایل



پشتیبانی از چندین زبان






تاریخ شمسی



امکان تعریف چندین فروشنده



بدون محدودیت در تعداد محصوالت



امکان تعریف چندین عکس برای یک محصول



امکان تعریف چند فروشگاهی با یکبار نصب
قابلیت دسته بندی محصوالت

نقد و بررسی محصول و درج نظرات مشتریان

تعریف پیشنهادهای ویژه



امکان تعریف انواع ویژگی های رنگ  ،سایز  ،وزن و...



تعریف محصوالت قابل دانلود مانند مقاالت PDF ،



تعریف محصول به عنوان محصول ویژه



قابلیت  Import/Exportمحصوالت



امکان فروش محصوالت دانلودی (دانلود بعد از پرداخت)



امکان نمایش "تماس برای قیمت"



مدیریت فروش



چاپ فاکتور مشتری



پرداخت معوقات و بدهی مشتری از طریق درگاه اینترنتی



قابلیت اعمال مالیات



گزارش وضعیت فروش  ،پرفروش ترین ها و...



حمل و نقل کاال



مدیریت موجودی کاال بر اساس ویژگی های کاال



تولید کنندگان کاال



مرجوعی کردن کاال



انبار کاال



خروجی  PDFفاکتور فروش و گزارشات



گزارش فعالیت مشتریان



مشتریان آنالین



مدیریت مشتریان و نقش ها



تعیین محصوالت مورد عالقه مشتری



معرفی محصول به دوستان




معرفی محصول در شبکه های اجتماعی

ارسال خبرنامه




بهینه شده برای موتورهای جستجو )(SEO

گزارش فعالیت ها و وقایع



قابلیت تغییر قالب سایت و تعریف چندین تم



قابلیت نصب ماژول ها و پالگین های اضافه



امکان تعریف وبالگ



اسالیدر



بازاریابی  ،تبلیغات



اخبار



نظر سنجی



سیستم مدیریت محتوا )(CMS



ارسال ایمیل  ،تعریف قالب پیام برای ایمیل



ارسال پیامک



تاالر گفتگو



امتیاز دهی به محصوالت



قابلیت تعریف کد امنیتی



موتور جستجوی سریع با قابلیت پیشنهاد محصوالت موجود در فروشگاه در زمان نوشتن






کنترل دسترسی افراد

تعریف ویژگی های تعاملی محصول با کاربر .مثال :مشتری رنگ و سایز دستمال کاغذی را هنگام خرید مشخص نماید
امکان تعریف انواع روش های تخفیف (تخفیف به محصول یا گروه محصوالت  ،قیمت ویژه  ،تعریف بازه زمانی

 ،تعریف کپن


و ده ها ویژگی دیگر ...
وحدت حمیدی

0912 785 7628

Iranmehr3000@Yahoo.com

