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 مقدمه

توانیم در محیط اينترنت با هدف اصلی توسعه اين سیستم نرم افزاری، ارائه انواع کسب و کارهايی است که می

تواند شامل ارائه راحت تر محصوالت میقیمت های مقرون به صرفه برای مشتری ارائه نمود. اين کسب و کارها 

 و خدمات روزانه مشتريان و بنگاه های اقتصادی باشد.

ی محصوالت فروشگاه الکترونیکی عالوه بر موارد کلی يک فروشگاه الکترونیکی )مانند کاتالوگ و دسته بنداين 

که باعث متمايز شدن آن های منحصر به فردی است پرداخت و ارسال( شامل ويژگی و سبد خريد و روش های

اين ، های بعد شود و در قسمتشرح داده می مستندها در اين با نمونه مشابه شده است. برخی از اين ويژگی

 تر بیان خواهد شد.ها به صورت دقیقها و ديگر ويژگیويژگی

دکنندگان و ای که انواع فروشندگان، تولیيکی از ويژگی های اين سامانه چندفروشندگی است. به گونه

وارد پروفايل خود شده و کاالهای خود را ،  سايت نمايندگان فروش بعد از ثبت اطالعات و تايید توسط مديريت

ترين فروشنده را از نقشه پیدا در سايت قرار میدهند و مشتريان سايت براساس موقعیت جغرافیای خود، نزديک

کند و فروشنده در خود را به سبد خريد اضافه میکنند و وارد صفحه فروشنده می شود و کاالی مورد می

 تواند سفارشات خود را مديريت نمايد.لیست فروش می

روشگاهی، در قالب يک پانل مديريت توانند با استفاده از ويژگی چندفمديران با بهره برداری از اين سیستم می

-و قالب وبسايت کامال مجزا تعريف نمايند که اين ويژگی باعث می  براساس دامنه هارا های مختلففروشگاه، 

تواند های مختلف در فروش تعريف نمايد. به عنوان مثال وی میشود سايت های مختلف با اهداف و سیاست

تعريف نمايد و فقط در آن کاالها مربوط به  يک فروشگاه جهت کاالهای گروه موبايل با دامنه 

تعريف نمايد و فقط در آن  نمايش دهد. يا يک فروشگاه جهت کاالهای گروه فرش با دامنه  موبايل

 کاالها مربوط به فرش نمايش دهد.

تواند ويژگی منحصر به فرد ديگر سیستم مذکور بین الملی و چند زبانه بودن و محلی بودن است که مدير می

سفارشی و س قواعد و قوانین جاری )مانند قوانین پرداخت، ارسال و واحد پولی و... (  سیستم را آن را براسا

 بهینه نمايد.

عالوه برآن اين سیستم قابلیت چندواحد پولی را دارد. به گونه ای که می توان واحدهای پولی مختلف وارد 

اس واحد پولی مشتری خاص عملیات تبديل نرخ کرد و کاالها را با يک واحد پولی استاندارد ثبت و نهايتا براس

 شود.به صورت دستی يا خودکار انجام می
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س تجارت الکترونیک مانند خريد خرده و عمده و همچنین فروش يدر سیستم تجارت الکترونیک پايا انواع سرو

 شود.مزايده انواع محصوالت فیزيکی، مجازی و ديجیتال را نیز شامل می واجاره و

( جهت ارتباط قوی با مشتريان در سیستم از يک ماژول مديريت مشتری توکار ) ،ين مواردعالوه بر ا

های تبلیغات و شرايط مختلف استفاده می کند و همچنین اين قابلیت دارد که مدير فروش از انواع روش

 نمايد.های خاص مشتری استفاده بازاريابی و تخفیفات روز دنیا براساس معیارهای مختلف و فعالیت

( در موتورهای جستجو همچنین وجود ماژول مديريت محتوی باعث بهینه سازی و افزايش رتبه سايت )

های تحلیل موتور جستجوی سیستم عالوه بر يکپارچه سازی با سرويس ،می شود که جهت بهتر شدن اين امر

های مختلف براساس زبان لینک منحصر به فرد  ،های کاالگوگل، به صورت هوشمند برای عناوين و گروه

 نمايد.تعريف می

باشد و تمامی مراحل مديريت کاال يکپارچه می سیستم  دارای يکقابل ذکر است که فروشگاه الکترونیکی 

 . صورت می پذيرد  و مشتريان و سفارشات در سیستم با 

 ویژگی های عملیاتی

های عملیاتی سیستم های مطرح شده، ويژگیها و ايدهه محصول و نیازمندیدر اين قسمت با توجه به جايگا

 باشد.شود. هدف اين قسمت آشنايی با عمکرد دقیق سامانه مذکور میمی مذکور تشريح

 های تجارت الکترونیکیسرویس

  يا خرده فروشی فروشگاه اينترنتی

 (های عمده فروشی )خريد و فروش کاال ها توسط بنگاه

 رزرو خريد محصوالت و کاالها

 ( با  يا  سايت های مانند  مانندحراج اينترنتی )نظارت و ارائه قیمت کارشناسی

 مدیریت محصوالت توسط تامین کنندگان مختلف

 با انواع کسب و کارهای تولیدکننده، توزيع کننده و وارد کنندهثبت نام تامین کنندگان مختلف .
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 یو شغل یصنف یها هيدر چارچوب ضوابط و مقررات اتحاد ینامه حسن همکارذ تعهد اخ

 تواند در پانل ادمین خود محصول خود را تعريف نمايد.هر فروشنده يا تامین کننده می

 کنندهمديريت سفارشات و مشاهده وضعیت هر سفارش توسط تامین

 انواع محصوالت تعریفقابلیت 

 محصوالتهای مختلف تعريف کدينگ و گروه

 محصوالت ساده

 مونتاژ يک محصول پیچیده توسط مشتری

 محصوالت بسته بندی شده

 پیش فروش محصوالت

 انواع کارت خريد اعتباری فیزيکی و مجازی

 )فروش محصوالت ديجیتال ) قابل دانلود

 اولويت در ارائه محصوالت ساخت داخلی

 فروش محصوالت دوره ای

 های مختلف برای هر محصولپیکربندی دلخواه خصوصیات و ويژگی

 انواع قیمت گذاری برای محصول

 خرده فروشی 

 قیمت بر اساس تعداد و گروه مشتری و فروشگاه خاص 

 ایدسته
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 بومی سازی و چندزبان بودن

 های دلخواه با توجه به فرهنگ زبان استاندارد در هر کشورتعريف زبان

 کنندگان، فروشندگان، ها، تولیدکاالها، دسته هایقابلیت تعريف اطالعات و فیلدهای اطالعاتی قسمت

ها، مديريت ها ، کشورها و استانای، خبرنامه، فروشگاههای محاورهاطالعات مشتريان ، بنرها، فرم

محتوی )شامل اخبار، وبالگ، نظرسنجی، موضوعات و صفحات اصلی ، انجمن ها و پايگاه دانش( در هر 

زبان تعريف شده

  های هر کشوراطالعات کشورهای مختلف و استانقابلیت تعريف

 قابلیت تعريف روش ارسال و پرداخت برای هر کشور

 قابلیت تخصیص تاريخ شمسی يا میالدی برای هر زبان

 قابلیت تخصیص واحد پولی برای هر زبان

 های دلخواه تعريف شدهاختصاص زبان به فروشگاه

 کاربر )منابع زبان( برای هر زبان در قسمت مديريت و  ها( و راهنماهایتعريف تمامی برچسب ها )لیبل

سايت

 تعیین قالب بندی برای هر زبان بر اساس راست به چپ يا چپ به راست بودن

 باشگاه مشتریان
 قابلیت ثبت نام و تعريف اطالعات مشتريان 

 های مختلف برای مشتريانقابلیت تعريف آدرس 

 های مشتريانگزارش فعالیت 

  امتیازدهی و اعتبار برای مشتريان در شرايط مختلفسیستم 

 قابلیت ارسال پیام به مشتريان 
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 قابلیت درخواست کاال توسط مشتری 

 قابلیت تعريف خبرنامه برای مشتری 

 قابلیت تعريف ارسال رايگان برای مشتری خاص 

 قابلیت تعريف معاف از مالیات برای مشتری خاص 

  مشتری خاصقابلیت تعريف قیمت های مختلف برای 

 قابلیت گروه بندی مشتريان 

 قابلیت تعريف چندين آدرس برای مشتريان 

 )مديريت مشتريان برخط )آنالين 

 گزارش از مشتريان برتر براساس تعداد و جمع سفارش

 مدیریت محصوالت نمایشی به مشتریان

 وتخفیفات مشتريان در نمايش محصوالت های مختلف برای مشتری جهت کنترل راحتتعريف نقش

 مختلف به آنها

 های مشتریمندیهای مشتری براساس عالقهتعريف برچسب 

 های مشتری در صفحه اصلی سايتنمايش هوشمند محصوالت براساس عالقه مشتری خاص و برچسب 

 های مختلف برای مشتریمندیقابلیت تعريف لیست عالقه 

 های مشتریفعالیت هوشمند مدیریت

ها که مشتری ممکن است در سايت انجام واند براساس شرايط مختلف و نوع فعالیتدر اين قسمت مدير می ت

ها دهد ، عکس العمل مناسب )که لیست آن در زير آمده است( را تعريف نمايد و سیستم اين عکس العملمی

 دهد.را به صورت خودکار انجام می

 های که ممکن است کاربر انجام دهد:لیست فعالیت 

 کندريد اضافه میعملی که مشتری محصوالت مشخصی را به سبد خسبد اضافه کردن به
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  کندعملی که مشتری سفارشی را با شرايط مشخصی اضافه می -اضافه کردن سفارش

 مشاهده کنندگان راتولیدها ياشده ،دستهمشخصتوالعملی که مشتری محص - مشاهده شده

 کندمی

  از يک سايت تبلیغاتی يا فروشگاهی ديگر مشتری با ارجاع از لینک ورود

 دکنعملی که در آن مشتری جديد در سايت ما ثبت نام میثبت نام مشتری 

  تواند انجام دهد:که سايت میهايی عکس العمللیست

 نمايش يک بنر

 ارسال پست الکترونیکی

 )اضافه کردن مشتری به گروه خاص )مثال گروه کاربران ويژه

 به برچسب خاص ) مثال برچسب موبايل( اضافه کردن مشتری

 ای که در قسمت فرم ساز تعريف شده است.مشاهده و پرکردن اطالعات در يک فرم محاوره

به عنوان مثال در صورتیکه مشتری از يک کاالی خاص مانند موبايل بازديد کرد به صورت اتوماتیک برچسب 

مشتری با ورود به سايت، در صفحه اصلی کاالهايی که شود و بعد از آن اين می موبايل به وی تخصیص داده

 دهد.برچسب موبايل را دارند به وی نمايش می

دهد يا ای نمايش میخاص وارد وبسايت شد به وی يک بنر خاص يا يک فرم محاوره يا اگر کاربر از يک 

 ممکن است که به برچسب خاصی اضافه شود.

 های مشترییادآوری مدیریت

تواند تنظیمات مربوط به عملیات يادآوری مشتری در مواردی مانند تکمیل سبد مت مدير میدر اين قس

يا سفارش ناتمام مشتری و ... که در زير آمده است را انجام دهد. موارد و يا تولد مشتری و خريد 

 يادآوری موارد زير هستند:
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  خود را بدون تايید سفارش شما میتوانید يادآوريهای مشخصی را برای مشتريانی که سبد خريد

رها کرده اند ، تنظیم کنید. زمان فعالیت از اين تاريخ محاسبه میشود

  شما میتوانید يادآوری های مشخصی را برای مشتريانی که به تازگی در  -مشتری ثبت نام شده

زمان فعالیت از اين تاريخ محاسبه میشودسايت شما ثبت نام کرده اند تنظیم کنید

  شما میتوانید يادآوريهای مشخصی را برای مشتريانی که اخرين خريد خود را  -خريد آخرين

در تاريخ مشخصی انجام داده اند ، تنظیم کنید. زمان فعالیت از اين تاريخ محاسبه میشود

  شما میتوانید يادآوريهای مشخصی را برای مشتريانی که اخرين خريد خود را  -آخرين فعالیت

انجام داده اند ، تنظیم کنید. زمان فعالیت از اين تاريخ محاسبه میشوددر تاريخ مشخصی 

  يادآوريهای مشخصی را در ارتباط با تولد مشتريان ، تنظیم کنید. شما میتوانید  -روز تولد

.)تاريخ فعالیت مربوط استفاده نشده است

  ن سفارش، شما میتوانید يادآوريهای مشخصی را مربوط به کامل شد -کامل شدن سفارش

تنظیم کنید. 

  شما میتوانید يادآوريهای مشخصی را مربوط به سفارش های پرداخت  -سفارش پرداخت نشده

نشده، تنظیم کنید. زمان فعالیت از اين تاريخ محاسبه میشود

 قابلیت تعریف انبارها و مدیریت انبار محصوالت

 تعريف انبارهای مختلف

 قابل سفارشی شدن (پارچگی با سیستم مالیمديريت انبارداری با استفاده از يک( 

 استفاده از چند انبار برای يک کاال

 مديريت چندگانه موجودی محصول بر اساس يک مشخصه محصول يا ترکیبی از  آنها

 ارسال يک سفارش عمده فروشی از چند انبار
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 اطالع رسانی نقطه سفارش به مدير با استفاده از پیامک و پست الکترونیک

  گزارشات کمبود موجودیانواع 

 حمل و نقل

 قابلیت تعريف انواع روش حمل و نقل

  و ..... های مختلف مانند پستقابلیت اتصال به سامانه حمل و نقل 

 قابلیت محاسبه هزينه حمل و نقل براساس ابعاد، وزن و مسافت 

 کنندهارسال رايگان محصول براساس شرايط تامین

 تریانتخاب روش حمل محصوالت توسط مش 

 چند فروشگاهی

 های مختلف با نما، تم و دامنه دلخواهقابلیت ايجاد فروشگاه

 تعريف کدينگ و محصوالت مختلف برای هر فروشگاه

 تعريف کردن روش های ارسال، پرداخت و مالیات برای هر فروشگاه

 ) مديريت محتوای برای فروشگاه )به شرح قسمت مديريت محتوی

 پرداخت هایپشتیبانی از انواع روش

 زرين پال

 انواع بانک ها

 ها و انتقال پولتوسعه انواع روش 

 خصوصیات پرداخت

 ارسال پیامک و پست الکترونیکی

 )پرداخت توسط مشتريانی که قصد ثبت مشخصات ندارند. )مهمانان

 پشتیبانی از انواع واحدهای پولی
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 بازاریابی

  میزان خريدسیستم امتیاز پاداش و محاسبه تخفیفات بیشتر براساس

 هديه کارت های

 اس کاال،دسته کاال، گروه مشتریبراسارائه انواع تخفیفات

 بازاريابی وابسته

o بازاريابی وابسته يکی از قديمی ترين روش های بازاريابی است که درآن شما به افرادی که قصد خريد آنالين 

را انجام دهند و بدين ترتیب اگر فردی با  ، پیشنهاد می کنید از يک فروشگاه اينترنتی خاص ، خريد خود دارند

اين پیشنهاد شما از آن فروشگاه اينترنتی خريدی انجام دهد، شما از آن فروشگاه اينترنتی کمیسیون دريافت 

خواهید کرد

 توسط مشتریامتیازبندی محصوالت

 مديريت همکاران فروش 

 اتوماسیون بازاریابی

 ريدهای قبلی هر مشتریسفارشی کردن سايت بر اساس رفتارها و خ

 های مجازی توسط مشتريان آن شبکهقابلیت معرفی فروشگاه در شبکه

 :ياددآوری به مشتری در مواردی مانند

o تولد مشتری

o سبد خريد رها شده

o ثبت نام مشتری

o تکمیل سفارش

o سفارش پرداخت نشده

 اند ارسال پیام به مشتريانی که بعد از مدتی به فروشگاه نیامده

  ها و بنرهای مختلف و ارسال پیام در صفحه اصلی براساس رفتار کاربرگروهتشکیل

 هاخبرنامه



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 13 

 امکانات و ویژگیهای کلی فروشگاه اینترنتی 

 

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 (CMSمدیریت محتوا )

 ايجاد صفحات دلخواه

 نظرسنجی

 اخبار

 وبالگ

 انجمن

 پايگاه دانش 

 مدیریت مالیات

 تعريف و پیکربندی مالیات بر اساس قوانین

 دتعیین کاالهايی که مشمول يا عدم مشمول مالیات هستن

 محصوالت سایت و ( برایSEOمدیریت بهینه سازی موتورهای جستجو )

 ( براساس زبانبهینه سازی بین المللی )های تعريف شده

 ( ايجاد نقشه سايت)

 بندی کاال جهت ايندکس بهتر در موتورهای جستجو های مناسب کاالها  و دستهايجاد اتوماتیک آدرس

های مختلفبراساس زبان

  يکپارچه شدن با سرويس

 های خاصی در ديد مشتری قرار ها به صورتیکه در هر منطقه جغرافیايی فروشگاهمحلی سازی لینک

بگیرد.

 تدوین سیاست های بازاریابی و فروش محصوالت 

  اجرايتتی در نظتتر گرفتتته در جهتتت توستتعه رکتتن اصتتلی يتتک فروشتتگاه اينترنتتتی راه کارهتتای فنتتی و

شتتده استتت کتته در طتتول مستتیر اجتترای ستتامانه در زمینتته فتتروش داخلتتی و فتتروش ختتارجی بايتتد 

تدوين ، تکمیل و پیاده سازی گردد مانند :



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 14 

 امکانات و ویژگیهای کلی فروشگاه اینترنتی 

 

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

. ( و بتا واحتد  در ارتباط با فتروش داختل کشتور  ستايت فروشتگاه اينترنتتی بتا دامنته ايرانتی)  -1

پول رسمی کشور راه اندازی و ورود اطالعات می گردد . 

در ارتباط با فتروش محصتوالت ايرانتی بته  کشتورهای ختارجی و بتا اولويتت کشتورهای همستايه  -2

( و بتا واحتد پتتول ارزهتای رستمی   راه انتتدازی و از  ، ستايت فروشتگاه اينترنتتی بتتا دامنته )

ستفاده می گردد . اطالعات آماده سايت ايرانی ا

تتتدوين سیاستتت هتتای تبلیغتتاتی فتتروش کتتاال و ختتدمات بصتتورت میتتدانی و ف تتای مجتتازی و  -3

انعقاد قرارداد با شرکت های بازاريابی و تبلیغات داخلی .

نظارت اتحاديه هتا و تشتکالت صتنفی بتر ورود اطالعتات محصتوالت بتا کیفیتت و ارايته ختدمات  -4

پس از فروش .

محاستتبه تخفیفتتات بیشتتتر براستتاس میتتزان خريتتد هتتر مشتتتری باعتتث سیستتتم امتیتتاز پتتاداش و  -5

وفاداری مشتريان خواهد شد .

انعقتتاد قتترارداد بتتا ستتازمان هتتا و موسستتات دولتتتی و خصوصتتی در زمینتته فتتروش اعتبتتاری ،  -6

هديتته و تخفیتتف ، ستتبد کتتاال و کتتاالبرگ الکترونیکتتی تتتاثیر بتته  فتتروش اقستتاطی ، کتتارت هتتای

افزايش فروش جديد خواهد داشت .سزايی در جذب مشتريان و 

براستتاس کاال،دستتته کتتاال، گتتروه مشتتتری و تقويتتت يتتا ارتبتتاط بتتا زيتتر ارائتته انتتواع تخفیفتتات -7

سیستم 

 هدايت مشتريان به سايت های فروشگاهی و ارايه کنندگان کاال و خدمات مرتبط و همکار -8

ديگر یتبلیغاتی يا فروشگاه از يک سايت مشتری با ارجاع از لینک رودو -9

تولیتتد کننتتدگان و فروشتتندگان متتی تواننتتد در حتتوزه فعالیتتت هتتای ختتود مطالتتب علمتتی و  -10

توضیحاتی را در زمینته محصتوالت و ختدمات در قالتب وبتالگ ، اخبتار و پايگتاه دانتش بته زبتان 

های مختلف ارايه و ثبتت نماينتد تتا ازايتن طريتق شتمار مشتتريان بیشتتری بته ستايت وارد و از 

 نمايند  محصوالت و خدمات بازديد

ها و بنرهای مختلف و ارسال پیام در صفحه اصلی براساس رفتار کاربرتشکیل گروه -11

های تعريف شده( براساس زبانبهینه سازی بین المللی ) -12

مشتریجغرافیايی  الويت ارتباط مشتريان با فروشندگان و تامین کنندگان نزديک به موقعیت -13
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ريابی و تبلیغات در کشورهای همسايهتعامل با شرکت های بازا -14

  فروشگاهی )تولید کنندگان و تامین کنندگان (طرح توسعه سامانه 

 شامل : تولیدکنندگان و تامین کنندگاناطالعات محل کار و فعالیت  -1

 متراژ مساحت محل تولید )شامل اداری ،کارگاه ، آزمايشگاه و خدمات عمومی ( -

 تخصص و مدرک تحصیلی)کدينگ(تعداد نیروی انسانی به تفکیک  -

 مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز )کدينگ( -

 مشخص نمودن محصوالت و کاال های تولیدی )کدينگ ( -

نام فرآيند های تولیدی که در راستای افزايش ظرفیت تولید قابلیت برونسپاری دارند )مانند  -

 نگ کاری از روی کدينگ (تراشکاری ، فرزکاری ، سوراخکاری ،فورج ،آبکاری،عملیات حرارتی وس

نام فرآيند های تولید و ساخت قابل انجام )مانند تراشکاری ، فرزکاری ، سوراخکاری ، فورج ، آبکاری  -

 ، عملیات حرارتی سنگ کاری از روی کدينگ (

مشخصات تجهیزات و دستگاه های در اختیار )کدينگ( به همراه مشخصات فنی ، مارک و مدل  -

 ولید و ساختمرتبط با فرآيند های ت

 مشخص کردن کاالها و محصوالت دارای ظرفیت صادرات و دارای گواهی سازمان استاندارد کشور -2

واحد های تولیدی و تامین کنندگان در پروفايل خود می توانند نسبت به اعالم آمادگی و آموزش  -3

نی بر تخصصی صنف خود به داوطلبان آموزشهای صنفی در جهت توسعه آموزش و پرورش نیروهای ف

و طرح استاد شاگردی در قالب قوانین اداره کار و اموراجتماعی اساس ضوابط سازمان فنی حرفه ای 

 اقدام نمايد.

ايجاد تعريف و می توانند اقدام به واحد های تولیدی ، تامین کنندگان  توسعه کسب و کاربه تناسب  -4

 بنمايند. JamalJob.irفرصت شغلی و به کارگیری نیروهای متخصص از سايت 

توانند به صورت در صورت تمايل و اعالم آمادگی میواحد های تولیدی  صاحبان مشاغل و متخصصان -5

 .همکاری نمايند  JamalBuy.irخودکار، به عنوان کارشناسان خريد و فروش در سايت  

حد های واحد های تولیدی و تامین کنندگان در همین سامانه بنا بر نیاز تخصصی خود می توانند از وا -6

تولیدی ديگر بصورت مکانیزه ارتباط و بهره برداری نموده و يا از ظرفیت موجود در سامانه خدمات 

 استفاده نمايند . JamalTik.irسايت  دهندگان در
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واحد های تولیدی بنا بر نیاز تخصصی خود می توانند مشکالت و دغدغه های فناورانه خود را  بصورت  -7

ثبت و تعريف نمايند و از ظرفیت  ) JamalTec.irسايت  (ی دانش بنیان مکانیزه در سامانه شرکت ها

های موجود در شرکت های دانش بنیان جهت رفع گلوگاه های فنی و ارتقای کیفیت محصوالت خود 

 نمايند .

گذاری در خصوص اتصال به سامانه فرصتهای سرمايه باواحد های تولیدی  ها در ادامه توسعه اين سامانه  -8

 گذار اقدام نمايد.ت پذيرش سرمايه و شناسايی سرمايهکسب و کار خود و اعالم آمادگی جهتوسعه 

با اتصال به سامانه بازار ساخت و تولید واحد های تولیدی و تامین کنندگان  ها در توسعه اين سامانه  -9

ت پذيرش قطعات و تجهیزات در خصوص توسعه کسب و کار خود و اعالم توانمنديها و قابلیتهای خود جه

 سفارش قطعات و پروژه های صنعتی اقدام کنند.

مشاهده تامین کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه واحد تولیدی و مشتريان کاال ها و محصوالت تولیدی  -10

 خود .

 قابلیت اتصال به سامانه های حمل و نقل  -11

 قابلیت های فنی
 ويندوز و مک(ها )لینوکس، قابلیت نصب و بکارگیری در انواع سیتم عامل -15

 ( استفاده از پايگاه داده بزرگ ) -16

های همراهها و تلفنواکنش گرا بودن و اجرا برروی انواع تبلت -17

خروجی و ورودی اکسل -18

با امنیت باال و مطمئن -19

 زبان های برنامه نويسی سمت سرور: -20

زبان برنامه نويسی سمت کالينت: -21
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 سایت و پانل مدیریتی از تصاویر
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