
 ١صفحه 
 

 بسته های طراحی وب سایت
  الماس  طالیی  نقره ای  برنزی  امکانات

  کاربرد
کسب و کار، کاال  یمعرف

  و خدمات
کسب و کار، کاال  یمعرف

  و خدمات

کسب و کار، کاال  یمعرف
+ فروشگاه  و خدمات

  آنالین

کسب و کار، کاال  یمعرف
+ فروشگاه  و خدمات

  آنالین
  سفارشی واکنش گرا  عمومی  سفارشی واکنش گرا  عمومی  نوع قالب

 چهارمصفحه  چهارمصفحه  صفحه سوم  صفحه سوم  امکانات سایت
  √  √  √  √ irدامنه 

  √  √  √  -  comدامنه 
  گیگابایت ٣  گیگابایت ٢  گیگابایت ١  مگابایت ٥٠٠  هاست

  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  ایمیل اختصاصی
  فیلد ٢٠  فیلد ١٥  فیلد ١٠  فیلد ٥  ساخت فرم

راه اندازی درگاه مستقیم 
  بانک ملت

 -  - √  √  

دریافت درگاه پیگیری 
 مستقیم بانک ملت

 -   - √  √  

راه اندازی درگاه واسط 
  بانکی

  قابل سفارش  قابل سفارش -  - 

دریافت درگاه پیگیری 
 واسط بانکی

  قابل سفارش  قابل سفارش -  - 

  √  √ -  -  پیگیری نماد یک ستاره
  √  قابل سفارش -  -  پیگیری نماد دو ستاره
  ٧  ٥  ٣  ٢ طراحی اسالیدر سایت

  √  √  √  √ سامانه پیام کوتاه
رقمی تصادفی  ١٤شماره 

٥٠٠٠اپراتور   
 رایگان رایگان رایگان رایگان

  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش شماره اختصاصی
 رایگان رایگان رایگان رایگان آموزش مدیریت سایت

  ماه ٤  ماه ٣  ماه ٢  ماه ١ پشتیبانی محتوایی
  ماه ١٢  ماه ٩  ماه ٦  ماه ٣ پشتیبانی فنی و امنیتی

  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش سئو
  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش  قابل سفارش  زبان دوم

(روز  مدت زمان اجرا
 کاری)

٣٠  ٢٥  ١٥  ١٠  

  نقدی نحوه پرداخت
  % زمان عقد قرارداد٥٠
  ماه بعد یک چک% ٥٠

  % زمان عقد قرارداد٥٠
  ماه بعد یک % چک٥٠

  % زمان عقد قرارداد٤٠
  ماه بعد یک % چک٣٠
  % چک دو ماه بعد٣٠

  ٣.٩٨٥.٠٠٠  ٣.٠١٠.٠٠٠  ١.٨٨٥.٠٠٠  ١.٠٠٠.٠٠٠ قیمت اصلی
قیمت بسته با تخفیف 

 ویژه
٣.٧٨٥.٠٠٠  ٢.٨٦٠.٠٠٠  ١.٧٨٥.٠٠٠ ٩٥٠.٠٠٠ 

  

  



 ٢صفحه 
 

  توضیحات بسته های طراحی وب سایت

  به قالب هایی گفته می شود که توسط تیم طراحی ریتون و به صورت سفارشی   :سفارشی واکنش گراقالب
و با دریافت نظرات مشتری طراحی می شود. این قالب ها به صورت واکنش گرا طراحی می شوند که قابلیت 

 .را دارند…) تغییر؛ متناسب با اندازه دستگاه بازدید کننده سایت(موبایل، تبلت و 
  به قالب هایی که از قبل طراحی شده اند گفته می شود و برخالف قالب های سفارشی امکان   :عمومیقالب

توسط  عمومیتغییر در ساختار و رنگ بندی این قالب ها وجود ندارد. همچنین ممکن است قالب های 
 .چندین مشتری مورد استفاده قرار گیرد

 امکانات می باشند که با توجه به تجربه چندین ساله ریتون کلیه بسته ها شامل یک سری   :امکانات سایت
 .در این زمینه انتخاب شده اند که پاسخگوی نیاز همه کسب و کارها باشند

 ممکن است در ابتدای پروژه یا در ادامه کار عالوه بر امکانات اصلی به یک سری امکانات   :امکانات اضافه
توانید امکانات اضافه را به صورت جداگانه سفارش و به وب سایت دیگر نیاز پیدا کنید. در این صورت می 

 .خود اضافه نمائید
 امکان انتخاب دامنه های بیشتر عالوه بر دامنه های موجود در بسته وجود دارد : دامنه. 
 امکان افزایش فضای هاست هر بسته در ابتدای پروژه یا در ادامه کار وجود دارد : هاست. 
 امکان انتخاب زبان اول و دوم سایت به انتخاب مشتری وجود دارد  :یتزبان اول و دوم سا. 
 انتشار مطالب باید در طول بازه زمانی   محتوا می بایست توسط کارفرما ارائه شود. : پشتیبانی محتوایی

 .مشخص شده است انجام شود و پس از گذشت بازه زمانی هیچ پستی منتشر نخواهد شد
 می باشد و افزودن ذیل شامل خدمات ارائه شده در جدول  و امنیتی پشتیبانی فنی  :ی و امنیتیپشتیبانی فن

نمی باشد و برای این موارد کارفرما باید مبالغ امکانات اضافه را و امنیتی امکانات جدید جز پشتیبانی فنی 
ارائه  خدمات مشخص شدهفنی و امنیتی جداگانه پرداخت نماید. همچنین در صورت اتمام دوره پشتیبانی 

نسبت به  فنی و امنیتی نخواهد شد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل قبل از اتمام دوره پشتیبانی
 .تمدید آن اقدام نمائید

  تیوب سا یبه روز رسان .١
  تیوب سا یرفع مشکالت احتمال .٢
ــــد .٣ ــــ ـــ ـــ ـــرو تیر یمـ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــل ســـ ـــ ــانیم سیکامـ ـــ ــــ ـــ ـــ  یزب

  )Hostهاست(
ـــکالت احتمـــــــــــــــال .٤ ـــ ـــ ـــع مشــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرو یرف ـــ ـــ ـــ  سیســـ

  )Hostهاست( یزبانیم
ــــت .٥ ـــ ـــ ـــ ـــن  یبانیپشـ ـــ ـــ ـــــ ـــاز طر آنالی ـــ ـــ ـــ ــ ـــامانه  قی ـــ ـــ ـــ ســ

  پشتیبانی(تیکت)

ـــــــــــته .٦ ــــت هی ـــ ـــ ـــــخه پشـ ــــ ــای  بانینســ ـــل هـــــــــ ـــ ــــ از فایـ
 یهفتگسایت به صورت 

ــــه  .٧ ـــ ـــابیس بـــ ـــ ــــتیبان از دیتــــ ــــــخه پشــــــ ـــ ــــه نسـ ـــ تهیـــ
  صورت لحظه ای

  ازیدر صورت ن بانینسخه پشت یابیباز  .٨
  تیوب سا تیامن نیتام .٩

ـــ .١٠ ـــ ـــــــــا یدسترســـــ ــوزش هــ ـــ ــــ ـــــه آمــ ـــ ــــــو یبـــ ـــ  ییدئویــ
  تیسا تیر یمد

 

  

  



 ٣صفحه 
 

  کسب و کار، کاال و خدمات معرفیامکانات بسته ها با کاربرد 
. ما به شما دینمائ یمعرف انیبه مشتر  نترنتیا قیکسب و کار، کاال و خدمات خود را از طر  دیخواه یاگر م

است که قصد دارند  یبسته مناسب افراد، شرکت ها و موسسات نی. امیکن یم شنهادیرا پ یبسته معرف
 .ندینما یخود معرف انیبه مشتر  نهیهز  نیبا کمتر  نترنتیا قیخود را از طر 

  

 توضیحات امکانات
سیستم مدیریت 

 وردپرس محتوا

 مدیریت منو و زیر منو
شما می توانید منوها را در موقعیت های مشخص فعال نمائید و زیر منوها را در  قالببا توجه به نوع 

 سه سطح تنظیم نمائید
درج متن، عکس، صوت، ویدئو، جدول و لینک در آن امکانامکان ایجاد صفحه جدید با  مدیریت صفحات  
درج متن، عکس، صوت، ویدئو، جدول و لینک در آن امکانامکان ایجاد مطلب جدید با  مدیریت مطالب  
 امکان مدیریت نظرات و دیدگاه های کاربران در مورد سایت و مطالب مدیریت نظرات

ویرایشگر متن حرفه 
 ای

 WORD مشابه نرم افزارویرایشگر متن حرفه ای 

 امکان نمایش آرشیو مطالب و صفحات وب سایت آرشیو مطالب
دسته بندی کنید… با این امکان شما می توانید مطالب را در دسته هایی مثل خبری، آموزشی و  دسته بندی مطالب  
مدیریت فایل ها و 

وب سایتامکان مدیریت کامل بر روی فایل ها و پوشه های موجود در  پوشه ها  

سیستم عضو گیری و ورود کاربران به پنل شخصی و استفاده از امکانات تعریف شده برای آنها(اعمال  مدیریت کاربران
 سطح دسترسی)

 اسالیدر تصاویر
نمایش اسالیدی تصاویر در صفحه اول وب سایت با امکان لینک دادن تصاویر به دیگر صفحات وب 

 سایت
پاپ آپصاویر و نمایش هر تصویر با افکت ندی تامکان دسته ب گالری تصاویر  

 نمایش آخرین مطالب منتشر شده در وب سایت آخرین مطالب
 نمایش مطالبی که بیشترین بازدید را داشته اند محبوب ترین مطالب

 اطالعات تماس شامل: آدرس، تلفن، فکس، ایمیل، شماره پیامک اطالعات تماس

نام خانوادگی، ایمیل، موضوع پیام، متن پیام و کد امنیتی می باشد. اطالعات فیلد: نام و  ۵شامل  فرم تماس
 .فرم به ایمیل تعریف شده مدیر ارسال می شوند

 .جستجو در محتوای وب سایت از این طریق امکان پذیر است جستجو در سایت
 .آمار کلی و جزئی از فعالیت بازدیدکنندگان در وب سایت آمار بازدیدکنندگان

 کلمات کلیدی
رتبه در موتورهای امکان تعریف و اختصاص کلمات کلیدی به مطالب و صفحات جهت افزایش 

 جستجو
 .انتخاب زبان اول سایت با توجه به نظر مشتری محترم می باشد زبان سایت

  

  

  



 ٤صفحه 
 

  فروشگاه آنالین +امکانات بسته ها با کاربرد معرفی 
و  تیوب سا قیدارند محصوالت و خدمات خود را از طر  لیو کسب و کارها که تما افرادهمه  یمناسب برا

  خود داشته باشند. انیدو طرفه با مشتر  یو ارتباط به فروش برسانند نیبه صورت آنال

  

 توضیحات امکانات 
 دارد کلیه امکانات بسته معرفی

 بخش مشتریان

 سبد خرید کاربر 
  امکان جستجوی محصوالت بر اساس فیلتر

 گذاری ها
  جستجوی محصوالت بر اساس قیمتامکان 
 نمایش برترین محصوالت 
 نمایش پر فروش ترین محصوالت 
 نمایش پربازدید ترین محصوالت 
  ارائه لینک دانلود به ایمیل و حساب کاربری در

 محصوالت قابل دانلود
 ایمیل طریق اطالع رسانی به کاربر و مدیر از 

  امکان خرید انواع محصول فیزیکی و مجازی قابل
 دانلود

 خرید بی نهایت محصول امکان 
 در سایتمشتری عضویت  امکان 
 پیگیری محصوالت سفارش داده شده امکان 
 جستجو در بین محصوالت امکان 
 ارسال دیدگاه/نقد و بررسی برای  امکان

 محصوالت
 مشتریمشاهده سوابق خرید  امکان 
 پرداخت آنالین بوسیله درگاه های بانکی امکان 
  پرداختامکان انتخاب روش 
 انتخاب درگاه پرداخت بانکی امکان 

 

 بخش مدیریت

 تعیین قیمت اصلی و قیمت حراجی  امکان
 محصول

 تعیین نمودن تاریخ انقضاء برای فروش  امکان
 ویژه

 تعریف و مدیریت صفات محصول امکان 
 مل و نقل حمدیریت روش های  امکان

 (هزینه ثابت یا براساس مسافت)محصوالت
 تعیین مالیات برای محصوالت امکان 
  امکان گزارش گیری بر اساس متد و روش های

مختلف (گزارش گیری نوع محصول، دسته بندی، 
 بازه زمانی، فروش، تخفیف ها)

 نمایش گزارش ها به صورت نمودار های گرافیکی 
 مدیریت و تعریف کوپن تخفیف همراه با  امکان

 ایجاد محدودیت استفاده، تعداد، کاربران، تاریخ
 سیستم مدیریت درگاه های پرداخت بانکی 
  مشاهده آخرین سفارشات ثبت شده در بخش

 مدیریت با امکان تغییر در وضعیت سفارش ها
 ثبت یادداشت برای مشتری امکان 

 ک امکان دسته بندی محصوالت و افزودن ی
 محصول در چند دسته بندی

  امکان نمایش محصوالت مرتبط در صفحه هر
 محصول

  امکان ارسال محصوالت فیزیکی و مجازی قابل
 دانلود

  تنظیمات گسترده برای ایجاد محدودیت و امنیت
 فایل های قابل دانلود

 امکان مدیریت و افزودن بی نهایت محصول 
 امکان جستجو در بین محصوالت 
  محصول به لیست عالقه مندی هاامکان افزودن 
 مقایسه محصوالت امکان 
 نوشتن توضیحات کوتاه، توضیحات کامل،  امکان 
 انتخاب وزن، ارتفاع و جزئیات کامل محصول 
 تعریف تصویر اصلی و گالری تصاویر  امکان

 محصوالت

 

 


