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 ی عصر نقره ایفروشگاه جامع سامانه امکانات

فزار نرم ا هیپا شد بر میها و امکانات آن آشنا خواه یژگیکه در ادامه با و ینترنتیسامانه فروش ا

 کی سیمی. آبنا شده است سیمیآ یبا نام تجار  یکسب و کار عصر نقره ا نیآنال کپارچهی تیریمد

هه د کیاز  شیب یدر ط یشرکت عصر نقره ا ینف میهسته قدرتمند توسعه داده شده توسط ت

 نیدر ا است. آماده و اپن سورس به دور ینرم افزارها یتیامن یها و ضعف ها یدگیچیکه از پ ستا

 اشت.د دیخود خواه یو کاالها انیفروشگاه، مشتر تیریمد یبرا یسامانه شما امکانات کامل

 ینباردارا ،یرحسابدا ریامکانات )نظ گرید تافیامکان در سیمیاستفاده از هسته آ لیبه دل نیهمچن

 ای سیکت پلمار یسامانه چند فروشگاه ری)نظ یمحصوالت عصر نقره ا گریمهاجرت به د ای...( و و

 .شما فراهم خواهد بود یکسب و کار( برا تیریمد کپارچهیسامانه 

 

 پلتفرم ها

 

 

 ... ونی شتیباپنل مدیریت با امکان ایجاد دسترسی مختلف برای کارمندان و پ

 

 

 نسخه اندروید اپلیکیشن مشتری

 

 

 نسخه وب اپ اپلیکیشن مشتری

 

 

 نسخه آی او اس اپلیکیشن مشتری

 

 

 وب سایت فروشگاه اینترنتی

 

 

 نسخه اندروید اپلیکیشن مدیریت فروشگاه

 

 

 نسخه اندروید اپلیکیشن پیک

 

 



 

  2 
 

 امکانات سامانه
 

 

 

 ورود و ثبت نام

 

 رود با شماره همراه و یا نام کاربری و کلمه عبورامکان و 

 احراز هویت دو مرحله ای 

 امکان تعیین سطح دسترسی و عدم دسترسی به بخش های مختلف 

 تعلیق موقت کاربر در صورت تعدد ورود ناموفق 

 ثبت اطالعات دسترسی کاربران نظیر آخرین بازدید، آی پی و ... 

 برانامکان تعیین سیاست های ثبت نام کار 

 امکان معرفی دوستان به سامانه 

 

 

 

 فروشگاه اطالعات تیریمد

 

 امکان ثبت اطالعات کامل فروشگاه و نمایش به مشتریان 

امکااان ثباات آدرس شاابکه هااای اجتماااعی بااا لینااک مسااتقیم بااه آنهااا از  

 داخل اپلیکیشن مشتری

 امکان درج گالری تصاویر برای فروشگاه و مشاهده توسط مشتریان 

 بت ساعات کاری به تفکیک روزهای هفته و در سه شیفتامکان ث 

 

 

 

 فروش یها استراتژی تیریمد

 

 امکان فعاا  و یاا ریار فعاا  کاردن روش هاای پرداخات )آنالیان، نقادی، 

 کیف پو (

 تعیین حداقل و حداکثر مبلغ سفارش 

  فعا  و ریر فعاا  کاردن پیاک رایگاان باا امکاان تنظایم حاداکثر فاصاله 

 رایگان بودن پیک

 امکان تنظیم حداکثر فاصله سرویس دهی 

محاساابه فاصااله محاال مشااتری و فروشااگاه و محاساابه هوشاامند مبلااغ  

 پیک بر اساس فاصله
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 ها یبند دسته و کاالها تیریمد

 

 امکان ثبت دسته بندی کاالها به صورت تو در تو به صورت نامحدود 

 امکان ثبت کاالها به صورت نامحدود 

 فیفامکان تعریف انواع تخ 

امکااان تعریااف تخفیااف حجماای )تنظاایم درصااد تخفیااف متفاااوت باارای  

 خرید بیشتر از تعداد تعریف شده( به تفکیک کاال

 امکان تعریف بساته بنادی کااال و محاسابه هوشامند تعاداد بساته و تکای 

 توسط سامانه

امکااان تعریااف مالیااات و عااوار  متفاااوت بااه تفکیااک کاااال و بااه صااورت  

 کلی 

 امکان ثبت نقد و بررسی برای کاال 

 امکان ثبت گالری تصاویر برای هر کاال 

 امکان ثبت موجودی و عدم نمایش کاال در صورت اتمام موجودی 

 امکان تعریف واحد شمارش کاال و بسته 

 ترین، پیشنهادهای ویژه و ... به مشترینمایش جدیدترین، پرفروش 

 وشگاهیرعایت استانداردهای سئو برای وب سایت فر 

امکاان تعریااف ویژگاای هاای مختلااف محصااو  و انتخااب توسااط مشااتری  

 هنگام ثبت سفارش

 امکان تعریف محصوالت مرتبط یک کاال و نمایش به مشتری 

 

 

 

 ها سفارش تیریمد

 

 امکان افزودن کاالها از بخش های مختلف به سبد خرید 

 نگهداری سبد خرید حتی در صورت بسته شدن اپلیکیشن 

 تور شامل مالیات، ارزش افزوده و دیگر مواردمحاسبه فاک 

 امکان دریافت سفارش به صورت حضوری و یا دلیوری 

 امکان انتخاب زمان تحویل توسط مشتری 

 امکان ثبت توضیحات توسط مشتری و پاسخ توسط مدیر 

 امکان مدیریت وضعیت های مختلف سفارش  

 رامکان لغو سفارش با بازگشت مبلغ پرداختی به صورت خودکا 
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 امکان چاپ فاکتور رسمی   

 امکان ویرایش سفارش مشتری 

 امکان گزارش گیری به شیوه مختلف از سفارش ها و فروش 

 یک پیک خاص سفارش به امکان اختصاص  

مشااهده ساافارش هااای اختصاااص داده شاده بااه هاار پیااک در اپلیکیشاان  

 پیک

 امکان دریافت نوتیفیکیشن و لیست سفارش ها در اپلیکیشن مدیر 

 

 

 انیمشتر تیریمد

 

امکااان ایجاااد گااروه بناادی هااای مختلااف مشااتریان )باادون محاادودیت و  

 تو در تو(

 امکان تخصیص تخفیف مختلف به ازای هر گروه کاربری 

 امکان مشاهده، ویرایش و  جستجوی اطالعات مشتریان  

 امکان مشاهده لیست سفارشات یک مشتری 

 امکان مشاهده مشخصات گوشی یک مشتری  

 ش گیری از کیف پو  مشتریانامکان گزار 

امکان افزایش و یا کااهش موجاودی کیاف پاو  هار یاک از مشاتریان باه  

 صورت دستی توسط مدیر

 امکان ارسا  نوتیفیکیشن )اعالن( به یک گروه مشتریان 

 امکان ارسا  نوتیفیکیشن )اعالن( به یک مشتری خاص 

امکااان ارسااا  پیامااک و نوتیفیکیشاان بااا تغییاار مرحلااه ساافارش بااه  

 صورت دستی

 امکان چت مشتریان با پشتیبانی 

 

 

 یمحتو تیریمد

 

ماا امکان مادیریت اطالعاات معماو  نظیار دربااره ماا، تمااس باا ماا، راهن 

 و ...

 گانهامکان ثبت اسالیدشو برای اپلیکیشن و سایت به صورت جدا 

امکااان ایجاااد لینااک باارای اسااالید شااو )بااه یااک محصااو  خاااص و یااا  

 لینک خارجی(

 ین زمانبندی برای نمایش اسالیدشوامکان تعی 


