طراحی وب سایت فکر برتر
امکانات وب سایت

گرید B

مدیریت منوی باال ،کنار و پائین صفحات

✓

مدیریت لینک ها

✓

مدیریت آپلود فایل در سایت

✓

مدیریت صفحات اضافه

✓

ویرایشگر ساده محتوا

✓

ویرایشگر حرفه ای محتوا

✓

ورود اطالعات با  4نوع فونت فارسی

✓

مدیریت صفحه درباره ما

✓

مدیریت صفحه تماس با ما

✓

قابلیت دسته بندی مطالب

✓

مدیریت اخبار سایت

✓

مدیریت دسته بندی و زمان بندی اخبار

✓

مدیریت مقاالت سایت

✓

مدیریت اطالعیه سایت

✓

گزارش آخرین تغییرات در سایت

✓

مشاهده آمار بازدیدکننده

✓

گالری تصاویر با قابلیت دسته بندی

✓

مدیریت نقشه گوگل

✓

نمایش آمار بازدید برای هر صفحه و مطلب

✓

ویرایش عنوان سایت

✓

ویرایش آیکون سایت

✓

مدیریت برچسب و تگ ها در صفحات

✓

امکان جستجو در وب سایت

✓

میل باکس حرفه ای

✓

طراحی وب سایت فکر برتر
اتصال گوگل آنالیز

✓

بهینه سازی کدها در وب سایت و مدیریت برچسب

✓

مدیریت محصوالت و خدمات با قابلیت دسته بندی

✓

مدیریت درج اخبار با قابلیت دسته بندی

✓

ایجاد نظرسنجی با قابلیت گزارش آمار

✓

امکان درج نظر بازدیدکننده برای هر مطلب

✓

فرم ساز باقابلیت گزارش گیری



فرم ساز پیشرفته با قابلیت های منحصر بفرد

✓

ارسال ایمیل و پیامک به مخاطبین در فرم ساز پیشرفته



مدیریت فرم ساز  wizardپارت به پارت



قابلیت خروجی اکسل از فرم ساز

✓

فیلد کدپستی /کد ملی /آپلود /نقشه /.......در فرم ساز

✓

مدیریت ساخت  ،ویرایش و حجم ایمیل های سایت

✓

عضویت گیری از طریق وب سایت

✓

تعریف سطح دسترسی برای اعضای سایت

✓

گروه های عضویت

✓

مدیریت مدیر برای وب سایت



تعریف سطح دسترسی برای مدیران وب سایت



مدیریت اطالع رسانی  SMSبه مدیر و بازدیدکننده

✓

ارسال  SMSتشکر پس از پرداخت اینترنتی



مدیریت نمایش فیلم با قابلیت دسته بندی

✓

پرداخت اینترنتی آنالین متصل به بانک های عضو شتاب



مدیریت محتوای ارائه رسید پس پرداخت اینترنتی



گالری تصویر پیشرفته با قابلیت بی نهایت زیر دسته

✓

اضافه کردن کلمات و توضیحات البوم و عکس جهت seo

✓

تغییر و یکسان سازی اندازه عکس

✓

طراحی وب سایت فکر برتر
واتر مارک کردن عکس ها



مدیریت زیر دامنه (ساب دامین )



مدیریت دامنه ها

✓

مدیریت نظرات و کامنت ها

✓

مدیریت نبلیغات



مدیریت بخش مالی و بانک



ماژول اینماد



ماژول همگام ساز



مدیریت صفحه خوش آمدگویی



مدریریت الگین به دیگر پنل ها



مدیریت زبان سایت



مدیریت لینک به شبکه های اجتماعی

✓

مدیریت اسالید شو

✓

قابلیت تغییر و درج لوگو



مدیریت تصاویر پس زمینه سایت



مدیریت باکس ها قالب



مدیریت حرفه ای ویرایش css



مدیریت اتصال قالب سایت



طراحی گرافیک وب سایت
طراجی گرافیک بر اساس web 2

✓

جلسه کارشناس گرافیک با مشتری در شرکت فکربرتر

✓

طراحی گرافیک مجدد در صورت عدم رضایت مشتری

 ۱طرح

طراحی صفحه اینترو (صفحه خوش امدگویی )

✓

اسالید شو معمولی

✓

اسالید شو حرفه ای



طراحی قالب گرافیکی +طراحی صفحه داخلی

✓

طراحی وب سایت فکر برتر
طراحی قالب گرافیک ویژه توسط چند کارشناس ui - ux

✓

واکنش گرا مطابق با موبایل و تبلت Responsive



اختصاص مدیر پروژه

✓

امنیت وب سایت
قابلیت بک آپ گیری در سرور به صورت خودکار روزانه

✓

استفاده از ویروس کش حرفه ای در سرور وب سایت

✓

بستن  IPمشاهده مشکوک بازدیدکننده بصورت خودکار

✓

بستن  IPدر صورت  3بار وارد کردن رمز عبور

✓

جلوگیری از هکرهای ماشینی و حمالت DDOS

✓

خدمات پشتیبانی
نام بسته انتخابی

گرید B

تعداد زبان

2زبان

تعداد دامین وب سایت
مدت زمان تمدید سالیانه دامین ir

.ir
 5سال

میزان فضای وب سایت

 1گیگا بایت

آدرس ایمیل با نام سایت

12

استفاده از راهنمای سایت

✓

مدت زمان پشتیبانی

12ماه

پشتیبانی از تیکت در سامانه

✓

دی وی دی آموزش مدیریت سایت

✓

آموزش حضوری در شرکت فکربرتر



جلسات ماهیانه با مشتری جهت طرح سواالت



هزینه نهائی یک زبانه (هزینه ها به تومان است )

22500000

هزینه نهائی با احتساب چند زبانه

33333333

هزینه امکان اطالعات مشاغل در وب سایت



طراحی وب سایت فکر برتر
هزینه طراحی ماژول مگا منو



هزینه طراحی ماژول خبرنامه



هزینه طراحی پنل پیامک حرفه ای



هزینه طراحی و راه اندازی پکیج فروشگاهی(.امکانات پکیج
فروشگاهی پیوست میباشد )



هزینه نهائی یک زبانه (هزینه ها به تومان است )

0002222

هزینه نهائی با احتساب چند زبانه

02222222

