تعرفه راه اندازی وب سایت (حرفه ای) شرکت شایان فراز گستر

شایان گستر با ضمانت ،تحت هیچ شرایطی از برنامه های کدهای باز رایگان یا  Open Sourceبرای مدیریت وب سایت  CMSاستفاده نمی کند.

امکانات وب سایت
ایجاد فرم ساز با قابلیت گزارش گیری و خروجی اکسل
قابلیت مدیریت ایجاد ایمیل در برنامه مدیریت
عضویت گیری از طریق وب سایت
تعریف سطح دسترسی برای اعضای سایت
مدیریت مدیر برای وب سایت
تعریف سطح دسترسی برای مدیران وب سایت
مدیریت دایرکتوری مشاغل
خروجی و نمایش RSS
مدیریت دانلود با قابلیت دسته بندی
مدیریت اطالع رسانی  SMSبه مدیر و بازدیدکننده
ارسال  SMSتشکر پس از پرداخت اینترنتی
ارسال  SMSاطالع پرداخت اینترنتی به مدیر سایت
پرسش و پاسخ با قابلیت دسته بندی
مدیریت نمایش فیلم با قابلیت دسته بندی
پرداخت اینترنتی آنالین متصل به بانک های عضو شتاب
مدیریت محتوای ارائه رسید پس پرداخت اینترنتی
پنل اختصاصی SMS
خبرنامه ارسال پیامک به کاربران
خبرنامه ارسال ایمیل با قابلیت خروجی اکسل
مدیریت خودکار مناسبت ها
مدیریت اسالید شو

عمومی























اختصاصی

پیشنهادی

ویژه

طالئی

الماس

 1فرم

 3فرم

 5فرم

بی نهایت

بی نهایت










































































































خدمات سئو SEO
ایجاد نقشه سایت SiteMap
بهینه سازی کد ها در وب سایت و مدیریت برچسب
ایجاد اکانت گوگل وب مستر و گوگل آنالیز
افزایش رتبه کلمه در در صفحات اول گوگل ( 5سیالبی)
افزایش رتبه کلمه در گوگل ( 4سیالبی)
افزایش رتبه کلمه در گوگل ( 3سیالبی)











































طراحی و گرافیک وب سایت
جلسه کارشناس گرافیک با مشتری در شرکت شایان گستر



















طراحی گرافیک مجدد در صورت عدم رضایت مشتری

 3طرح

 3طرح

 3طرح

 3طرح

 4طرح

 5طرح











































استفاده از بانک آماده قالب گرافیکی

صفحه اینترو
اسالید شو معمولی
اسالید شو حرفه ای
طراحی قالب گرافیکی  +طراحی صفحه داخلی
طراحی قالب گرافیک ویژه توسط چند کارشناس
واکنش گرا مطابق با موبایل و تبلت Responsive

امنیت و  Backupوب سایت
قابلیت بک آپ گیری در  CMSبه صورت دستی
قابلیت بک آپ گیری در سرور بصورت خودکار ماهیانه
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











































خدمات پشتیبانی
نام بسته انتخابی

عمومی

اختصاصی

ویژه

برنزی

طالئی

الماس

تعداد زبان

 1زبان

 1زبان

 2زبان

 2زبان

 3زبان

 4زبان

تعداد دامین وب سایت

 .comیا ir

 Comو ir

 Comو ir

 Comو ir

 Comو ir

 Comو ir

میزان فضای وب سایت

 555مگابایت

 1گیگابایت

 1گیگابایت

 2گیگابایت

 3گیگابایت

 5گیگابایت

15

15

25

35

45

55











































055555
تومان

1555555
تومان

2155555
تومان

2055555
تومان

3055555
تومان

4055555
تومان

امکان ایجاد آدرس ایمیل با نام سایت
استفاده از راهنمای سایت
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی از طریق ایمیل یا وب سایت
دی وی دی آموزش مدیریت سایت
آموزش حضوری در شرکت شایان گستر
جلسات ماهیانه با مشتری جهت طرح سواالت

قیمت نهائی

امکانات اصلی نسخه پایه  :مدیریت منوی باال ،کنار و پائین صفحات  -مدیریت ایجاد صفحه به صورت نامحدود  -فرم تماس با ما با قابلیت درج کروکی  -مدیریت
آپلود فایل در سایت  -ویرایشگر حرفه ای محتوا  -قابلیت دسته بندی مطالب  -مدیریت تبلیغات در سایت  -مشاهده آمار بازدیدکننده  -مدیریت لینکستان با
قابلیت دسته بندی  -پیام متحرک  -گالری تصاویر با قابلیت دسته بندی  -مدیریت محصوالت و خدمات با قابلیت دسته بندی  -مدیریت درج اخبار با قابلیت دسته
بندی  -مدیریت درج مقاالت با قابلیت دسته بندی  -ایجاد نظرسنجی با قابلیت گزارش آمار  -امکان درج نظر بازدیدکننده برای هر مطلب  -قابلیت پرینت هر
صفحه و مطلب  -ستاره و امتیازدهی به هر مطلب و صفحه  -نمایش آماربازدید برای هر صفحه و مطلب  -مدیریت برچسب در صفحات  -درج اطالعیه مهم در
سایت  - Pop Upدرج ساعت و تقویم در سایت  -سرویس اعالم آب و هو در وب سایت  -امکان جستجو در وب سایت  -امکان ویرایش متون دیتابیسی در
سایت  -ویرایش عنوان ،کلمات کلیدی و آیکون سایت  -مدیریت سخن روز  -مدیریت شمارنده  -مدیریت نقشه گوگل  -لینک به شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان 531-33315345 :

 53133133303اکبری

