وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓ.وﺷﮕﺎﻫﯽ
ردﯾﻒ

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت

۱

ﺗﻌﺮ2ﻒ ﺑ 4ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎد ه و ﻣﺘﻐﯿBﺮ

۲

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاKی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ

۳

ﺑﺎرﮔﺬاKی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ،ﮔﺎﻟVی ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺼﻮل  ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

۴

ﺗﻌﺮ2ﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻐﯿBﺮ و ﮔﺰ2ﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑ 4ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎeﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ

۵

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاKی ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮ Kوی ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی دوره ای

۶

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﻓVوش ﺗﺮ2ﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﮋه  ،ﭘBﺸﻨﻬﺎدات وﯾﮋه  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای ﺗﺨﻔﯿﻒ

۷

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎsﯿﮏ ی اﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ

۸

ﻋﻀﻮﯾﺖ آﺳﺎن ﮐﺎرxﺮان در ﺳﺎﯾﺖ

۹

ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ اﻓzودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮ2ﺪ و ﯾﺎ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ

۱۰

اﻧﺘﺨﺎب Kوش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  ،ﭘﺴﺖ  ،ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻣﺤﻞ و ﭘBﮏ

۱۱

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘBﮕﯿVی ﺧﺮ2ﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ

۱۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮ2ﺪ

۱۳

اﻓzودن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺧﺮ2ﺪ آن در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪی

۱۴

ارﺳﺎل دﯾﮕﺎه و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ) ﻧﻈﺮات اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﺮ2ﺪاKی ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(

۱۵

اﻧﺘﺨﺎب Kوش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  ،ﭘﺴﺖ  ،ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻣﺤﻞ و ﭘBﮏ

۱۶

ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﻌﺮ2ﻒ ﺷﺪه

۱۷

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ

۱۸

ارﺳﺎل ﭘBﺎﻣﮏ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﺘVی ﺗﺎ ﺧﺮ2ﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ) ﭘﻨﻞ ﭘBﺎﻣﮏ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ(

۱۹

اﻓzودن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

۲۰

رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺳﺌﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎ‡ی وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ

۲۱

ﭼﺖ آﻧﻼﯾﻦ ) واﺗﺲ آپ (

۲۲

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت SSL

۲۳

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎ‡ی ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ

۲۴

وﺑﻼگ ﺟﻬﺖ درج ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺌﻮ

۲۵

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ Kوش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت

۲۶

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﯿBﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اKزش اﻓzوده

۲۷

اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿVی از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﯿﺰان ﻓVوش

۲۸

ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺧﺮ2ﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺑﻮد،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ  ،ﺳﺎﯾﺰ و ....

۲۹

اﺧﻄﺎر و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺮ ﮐﺎﻻ

۳۰

ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺧﺮ2ﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿBﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ

۳۱

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘVی

۳۲

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ و ﻧﻌﺮ2ﻒ ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ  ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ  ،ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن در

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﺮ2ﺪ ﻣﺸﺘVی  ،ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ  ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ از

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ،ﺗﻌﺪاد  ،ﮐﺎرxﺮان  ،ﺗﺎر2ﺦ و ...
۳۳

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۳۴

اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎ

۳۵

اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮ2ﺖ ﺑﻨﺮ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿBﺮ ﻣﺘﻮن

۳۶

وKود و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻤﯿﻞ

۳۷

اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿBﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔVوﻫﯽ

۳۸

اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮ2ﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﺎ‡ی

۳۹

اﻣﮑﺎن درج وﯾﺪﺋﻮ  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﻮت در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﺼﻮل

۴۰

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای

۴۱

ﻗﺮاردادن ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﻓVوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ2ﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت

۴۵

رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل واﮐﻨﺶ ﮔﺮاﯾ ) 4ر2ﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ(

۴۶

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺻﻔﺤﻪ  ۱ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ

۴۷

ارﺳﺎل رﺳﯿﺪ ﺧﺮ2ﺪ ﭘBﺸﻔﺮض ووﮐﺎﻣﺮس ﺑﺮای ﻣﺸﺘVی

۴۸

ﺣﺬف از ﺳﺒﺪ ﺧﺮ2ﺪ ﺧﺮ2ﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑBﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.

۵۱

اﻣﮑﺎن وKود ﮔVوﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت

