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 دسته بندی ها <کاتالوگ 

محصول، نیاز است تا دسته بندی محصوالت انجام شود. این دسته بندی در منوی سایت قبل از ثبت هر 

 (.1فروشگاه به بازدیدکنندگان نمایش داده خواهد شد )تصویر

 داده می شود.در منوی اصلی سایت، یک نقشه برای نمایش موقعیت مشتری و فروشگاه ها نمایش 

 

 1 ریتصو

این  (.2)تصویر تنظیمات دسترسی پیدا کندها، به دسته بندی <از مسیر کاتالوگ تواند در پنل کاربری کاربر می

 تنظیمات عبارتند از:

 اضافه کردن دسته جدید 

 جستجوی دسته بندی ها جهت ویرایش 

  استخراج و ورود اطالعات به صورت فایل اکسل 
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 2 ریتصو

 

 اضافه کردن دسته جدید

 باشد:این قسمت شامل موارد زیر می

 یاطالعات دسته بند 

 دار نهیگز یها یژگیو 

 یدر موتورها یساز نهیبه ( جستجوSEO) 

 محصوالت 

 فاتیتخف 

 یکنترل دسترس ستیل 

 ها فروشگاه 

 دسته یانجام گرفته بررو تیفعال 

تواند چندزبانه است، نام و شرح هر دسته بندی مییک فروشگاه : از آنجایی که این سایت  اطالعات دسته بندی

معرفی شده به سیستم )انگلیسی،فارسی،عربی و ...(، وارد شود. شرح محصول بایستی در چند سطر،  هایبه زبان

 (.3دسته بندی قرار گیرند را شرح دهد )تصویرمحصوالتی که قرار است در این 

 .ردیپذیانجام م( ماتیها در بخش هفتم )تنظزبان فیتعرنکته: 
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 3 ریتصو

موبایل و  قرار گیرند و در زیر دسته آن فرض کنید کاربری بخواهد در دسته بندی اصلی، محصوالت الکترونیکی

 دو اقدام الزم است: . به همین جهت،(1کامپیوتر اضافه گردند)مانند تصویر

انتخاب  Noneبایستی از نوع  دسته بندی ریشه( پس از وارد کردن نام و شرح محصوالت الکترونیکی ، 1

 (.4گردد )تصویر

 

 4 ریتصو

( تعریف Electronicsالکترونیک )از نوع دسته بندی ریشه ( دسته های موبایل و کامپیوتر تعریف شده و 2

 (.5گردد )تصویر

 

 5 ریتصو
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شود. میبه صورت نوشتاری، فیلم و عکس برای مشتریان معرفی در این قسمت، دسته در حال تعریف توضیحات: 

ه راحتی در کنار یک ابزار کامل برای تنظیمات نوشتاری متون ارائه گردیده است تا کاربر بتواند متن و عکس را ب

 (.6هم تنظیم نماید )تصویر

 

 6 ریتصو

  دهد.در سمت مشتری تغییراتی رخ میجود دارند که با فعال کردن آنها، گزینه هایی ودامه تنظیمات،در ا

 

 7 ریتصو
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 ی: چنانچه این گزینه فعال باشد، دسته مورد نظر در قسمت باالی صفحه اصلی قرار نمایش بر روی صفحه اصل

 (8گیرد.)تصویرمی

 

 8 ریتصو

 (9گیرد)تصویرمنوی اصلی سایت قرار مینام دسته در  چنانچه این گزینه فعال باشد، :ییباال یمنودر ارگرفتنقر . 

 
 9 ریتصو

 (.10شود )تصویرجستجوی سایت نمایش داده می، نام دسته در قسمت چنانچه این گزینه فعال باشد: در باکس جستجو شینما 

 

 10 ریتصو

  انتخاب شده باشد،  6اندازه صفحه: تعداد دسته بندی ها در هر صفحه را نمایش میدهد. برای مثال اگر عدد

 .شوددسته بندی در هر صفحه نمایش داده می 6

  :بندی مجوز انتشار در سایت اصلی را دارد. ، دستهچنانچه این گزینه فعال باشدمنتشرشده 

های مرتبط با دسته بندی که قبال ثبت شده است تواند ویژگیدر این قسمت، کاربر می :دار نهیگز یها یژگیو

 بندی اضافه(. را به دستهدار، قابل ثبت است نهیگز یها یژگیو  <ها  یژگیو <کاتالوگ  ریها از مس یژگیو نیا)

بندی لپ تاپ، های دستهیتاپ در حال تکمیل شدن است، یکی از ویژگلپبندی کند. برای مثال فرض کنید دسته
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تواند با انتخاب فیلتر مقدار مقدار حافظه ذخیره سازی است که در این قسمت بایستی اضافه گردد. مشتری نیز می

 حافظه، لپ تاپ ها را فیلتر نماید.

شود. در این مسیر، ویژگی های گزینه دار انجام می <ویژگی ها  <دار از مسیر کاتالوگ نکته: ثبت ویژگی گزینه 

قابل  گیگابایت و ...( 250ترابایت،1ویژگی های گزینه دار )مانند حافظه ذخیره سازی( و مقدار ویژگی ها )مانند 

 شود.اده میاین ویژگی ها در سمت راست به مشتری نمایش د 12(. در تصویر11تعریف است )تصویر

 

 11 ریتصو
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 12 ریتصو

این قسمت که در تعریف محصوالت نیز قرار دارد، برای بهبود : (SEOجستجو ) یدر موتورها یساز نهیبه 

 (13)تصویرد.نگردکلمات کلیدی در این قسمت ثبت شود.بنابراین نیاز است تادر موتورهای جستجو استفاده می

 دتوانند ثبت گردنکلمات کلیدی با توجه به زبان های تعریف شده در سیستم، مینکته: 

 

 13 ریتصو

همچنین  شوند.نمایش داده میگیرند، بندی قرار میدر این قسمت، محصوالتی که در این دسته: محصوالت

 توان با کلیک بر روی دکمه افزودن محصول جدید، به این دسته بندی تخصیص داد.محصوالت موردنظر را می
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 14 یرتصو

: برای تخصیص دادن یک تخفیف خاص به دسته بندی های مختلف، الزم است تا تخفیفات ثبت گردند. فاتیتخف 

 نمایند. ت را با عنوان قیمت با احتساب تخفیف مشاهده میمشتریان، قیمت  این محصوال

 (15د. )تصویرباشنیقابل ثبت شدن م  فات،یتخف < غاتیاز قسمت تبل فاتیتخفنکته: 

 

 15 ریتصو

چنانچه الزم است فقط گروه مشخصی )برای مثال فقط مشتریان ثبت نام شده( این  ی:کنترل دسترس ستیل

تواند در سطح ها میدسترسی دسته را مشاهده نمایند، بایستی از این قسمت گروه های موردنظر، مشخص گردند.
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( Vendors(، فروشنده)Registered(، ثبت نام شده )Guests(، مهمان )Administratorsمدیر سیستم )

 (. 16باشد )تصویر

 

 16 ریتصو

تنظیمات کاتالوگ محصوالت، از  <برای تعیین محدودیت دسترسی ها، الزم است از قسمت تنظیمات  نکته:

 (.17قسمت بهبود سرعت، گزینه نادیده گرفتن قوانین محدود به فروشگاه غیر فعال گردد )تصویر

 

 17 ریتصو

روی فروشگاه خاصی قابل نمایش باشد، در این قسمت، چنانچه کاربر بخواهد دسته بندی، فقط بر : ها فروشگاه

 فروشگاه مورد نظر بایستی تعیین شود.
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تنظیمات کاتالوگ محصوالت، از قسمت  <نکته: برای تعیین محدودیت فروشگاه، الزم است از قسمت تنظیمات 

 بایستی غیر فعال گردد. قوانین محدود به فروشگاهبهبود سرعت، گزینه نادیده گرفتن 

 مدیریت محصوالت <الوگ کات

پس از دسته بندی و مشخص شدن سردسته های محصوالت، بایستی محصوالت تعریف شوند. در ادامه چگونگی 

 تعریف محصوالت، تخصیص محصوالت به دسته بندی ها و ... توضیح داده شده است.

است. در این قسمت مدیریت محصوالت قابل تعریف  <محصول جدید از مسیر کاتالوگ تعریف محصول جدید: 

 (.18تی بر روی دکمه افزودن کلیک شود )تصویربایس

 
 18 ریتصو

 شود .ی ویرایش جزئیات محصول است که شامل چند بخش درباره ی محصول میصفحهاینجا 

 

 شما میتوانید بخش های مختلف را در سمت چپ صفحه مشاهده کنید که عبارتند از: 

 اطالعات محصول 

 قیمت های محصول 

 اطالعات اضافه 

 تنظیمات سئو 

 تصویر 

 انبار و ارسال 

 ویژگی ها 

 محصوالت مرتبط و پیشنهادی 
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 لیست سفارشات 

 

تواند با توجه به شناخت : اولین قسمت برای تعریف یک محصول، تعیین نوع آن است.کاربر میتعیین نوع محصول

 تواند شامل یکی از نوع های زیر باشد:را انتخاب نماید. هر محصول میمحصول و نیازمندی مشتری بهترین نوع 

 ( محصوالت سادهSimple) 

 ( محصوالت گروهیGrouped) 

 ( محصوالت دسته ایBundeled) 

 ( محصوالت اجاره ایReservation) 

 ( محصوالت مزایدهAuction  ) 

                                                                                                                                                                                                                                                    

توانید با انتخاب گزینه قابل مشاده بصورت جداگانه ، این محصول را قابل نوع محصول، میپس از تعیین 

 .دسترتس از باکس جستجو و کاتالوگ قرار دهید

ویژگیهای دیگر محصول بایستی توسط کاربر تکمیل گردد. یک سری از این ویژگیها در پنج نوع، مشترک و 

محصول تکمیل می نماید. ویژگی های مشترک  رای ثبتبعضی دیگر مختص فقط یک نوع است که کاربر ب

 در ادامه توضیح داده شده است:

 تواند مشخصات محصول شامل نام و توضیحات کلی را به چندین زبان کاربر می ل:اطالعات محصو

 (19مختلف )فارسی، انگلیسی، عربی و...( وارد نماید. )تصویر

 

 19 ریتصو

  های محصولبرچسب 
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 ویژگی از استفاده با محصوالت بندی دسته برای آنها. هستند محصول شناسایی برای کلیدی کلمات 

 اگر به عنوان مثال، . صوالت استفاده می شوندمح محدود و خاص جستجوی کردن فعال برای و خاص

 تی" با را آن توان می کنید، ایجاد شرت تی برای را هایی برچسب خواهید می و فروشید می لباس شما

برچسب های محصول که در فروشگاه  جهت مدیریت .کنید گذاری برچسب غیره و " پنبه" ،"شرت

 برچسب های محصول مراجعه کنید. <، میتوانید به قسمت کاتالوگ عمومی نمایش داده می شوند

 تاریخ ابتدا و انتها موجود بودن:  

موجود بودن کاالی موردنطر را برای خرید کاال مشخص شما همچنین میتوانید از این قسمت بازه ی 

 کنید

 محصول یها متیق : 

 گردند. یک واحد پولی .  برای تمامی قیمت ها بر اساس یک واحد پولی که در تنظیمات اولیه  ثبت می

برای امکانات ویژه ای در نظر گرفته شده است.  B2C2و B2B1حالت های مختلف خرید و فروش نظیر 

، امکان ثبت قیمت محصوالت به صورت عمده فراهم است. )محصوالت  B2Bنمونه در خرید و فروش های 

 را ندارند.( محصول یها متیقگزینه  Groupedاز نوع 

 .تعیین قیمت اصلی کاال جهت نمایش به مشتری ثبت می شود 

 ه شود.امکان تعریف قیمت قدیم که اختالف قیمت پیشین با قیمت اصلی نشان داد 

  ی: این گزینه اکثرا برای محصوالت بنددسته متیقامکان تعریفB2B گردد. در این قسمت استفاده می

 گردد.قیمت عمده محصول ثبت می

  محصول  دیتول نهیهزثبت 

  جهت بررسی تعداد درخواست مشتری: با غیر فعال کردن کلید خرید،  دیفعال کردن خر ریغامکان

شخصات محصوالت را رویت نمایند. پس از درخواست مشتری و اطالع وی از مشتریان فقط می توانند م

جزئیات محصول نظیر قیمت، امکان خرید توسط کاربران برای مشتری فعال شده و وی تواند محصول را 

 خریداری نماید. 

  برای مشتریان: در هر بار بازدید مشتریان از سایت، آنها  ها یفعال کردن افزودن به عالقمند ریغامکان

مندی می توانند محصوالت مورد عالقه شان را انتخاب کنند. با این کار در بازدیدهای آتی، لیست عالقه

 باشد و محصوالت لیست مورد عالقه مشتری به وی نشان داده می شود.ها مشخص می

                                           
1) Business to Business 
2) Business to Customer  
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 ریان و تعیین زمان شروع پیش خرید: تاریخ شروع پیش جهت پذیرش درخواست مشت دیخر شیپ امکان

 ( 20گردد تا از تاریخ مشخص شده پیش فروش آغاز گردد)تصویر مشخص می -خرید مطابق تصویر 

 
 20 ریتصو

  اطالع یافتن مشتریان از قیمت کاال با استفاده از تماس که در این حالت، قیمت به مشتریان نمایش

 شود.جهت اطالع از قیمت به مشتریان نمایش داده می "تماس بگیرید"داده نمی شود، بلکه عبارت 

  وارد کردن قیمت کاال توسط مشتریان که در این قسمت حداقل و حداکثر قیمت توسط کاربر مشخص

به شود و یک عدد گردد. در سمت مشتری، این حداقل و حداکثر قیمت به مشتریان نمایش داده میمی

 عنوان قیمت محصول بایستی توسط مشتری وارد شود.

 (.21گردد)تصویراین قسمت،قیمت ومقدار مرجع محصول مشخص میدرامکان تعیین قیمت مرجع که 

 

 21 ریتصو

 شود.امکان تعیین تعرفه های مالیاتی: چنانچه محصول جزء تعرفه مالیاتی نباشد، این گزینه انتخاب می



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 16 

  راهنمای کاربر فروشگاه اینترنتی

 

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

امکان اختصاص دادن تعرفه مالیاتی به کاال که در این قسمت نوع تعرفه مالیاتی محصول مشخص 

 گردد. می

 دسته مالیاتی، تعرفه های مالیاتی قابل تعریف اند. <مالیات  <نکته: درقسمت تنظیمات 
 اطالعات اضافه 

هرچه مقدار این عدد کمتر  در قسمت های ترتیب نمایش، یک عدد منفی،صفر و یا مثبت وارد می شود.

 باشد، اولویت نمایش محصول باالتر است.

 ترتیب نمایش محصول در دسته بندی را مشخص می نماید.در دسته شینما بیترت : 

 شرکت سازنده  شینما بیترت 

 ترتیب نمایش محصول در سبد خرید را مشخص می نماید.فروش شینما بیترت : 

انجام است. این کارت ها دارای اعتبار بوده و به عنوان پاداش به ایجاد کارت هدیه از این قسمت قابل 

 (.22ی تواند مورد استفاده قرار گیرند )تصویرکارمندان و یا هدیه به افراد مختلف، م

 

 22 ریتصو

 الکترونیکی تواند به صورت فیزیکی )کارت( و یا امکان تعریف کارت های هدیه که کارت هدیه می

 ارائه گردد.

  یه که در این قسمت، میزان اعتبار کارت های هدیه تعیین می شود. کارت هد مقدارتعیین 

: چنانچه محصوالت به صورت الکترونیکی باشند، در این قسمت آدرس اینترنتی مربوط قابل دانلود محصول

و سپس دانلود شوند اری به فایل الکترونیکی توسط کاربر ثبت می شود تا توسط مشتریان خرید

 (.23)تصویر

  امکان تنظیم یک متن توافقنامه برای مشتریان تا بتوانند پس از تایید متن تواقفنامه، محصول را

 خریداری نمایند.
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 23 ریتصو

بایستی به (: چنانچه محصولی در یک دوره زمانی مشخص، ریپذ دی) تمد یدوره ا محصوالتامکان تعریف  

وره گردد. در این حالت تعداد دفعات  طول دمشتریان نمایش داده شود، از این قسمت طول دوره تعیین می

 (.24مطابق تصویر قابل تعریف است )تصویر

 

 24 ریتصو

 امکان ایجاد شرط خرید یک محصول منوط به خرید یک محصول دیگر: چنانچه این گزینه فعال 

( کاربر بایستی محصول)یا محصوالتی( را مطابق 1شود، کاربر دو گزینه برای اعمال تنظیمات دارد: 

تصویر، اضافه نماید. هنگام خرید مشتریان، در صورتی که وی محصول)یا محصوالتی( دیگر را انتخاب 

صوالتی( نکرده باشد، اجازه خرید به او داده نمی شود و هشدار داده می شود که محصول )یا مح
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( در حالت دوم، پس از انتخاب محصول مورد نظر، 2بایستی انتخاب و در سبد خرید قرار گیرند. 

 محصول)یا محصوالت( دیگر به صورت خودکار به سبد خرید اضافه می گردند.

 

 25 ریتصو

 یدر موتورها یساز نهیبه ( جستجوSEO) 

برای بهتر دیده شدن محصوالت در موتورهای جستجو، کلمات کلیدی و موارد زیر بایستی تکمیل شود. 

 در این قسمت کلمات مرتبط با نام هر محصول، اضافه می شوند. 

 یدیکلمات کل Meta  

 حاتیتوض Meta  

 عنوان Meta  

 صفحه  نامSearch engine friendly 

 ریتصو 

در این قسمت چند تصویر از زوایای مختلف برای محصول قابل ثبت است )تصویر زیر(. ترتیب نمایش 

محصول را مشاهده  هنگام خرید می تواند، عکس های مختلفاین تصاویر نیز قابل تعیین است. مشتری در 

 (.26نماید )تصویر

 
 26 ریتصو
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 دکنندهیو تول یدسته بند نگاشت 

دسته  توانیکه م قابل ذکر است  .داختصاص ده خواهدیها که م یمحصول را به هر تعداد از دسته بند دتوانیم کاربر

 .درک تیرمدی یدسته بند <کاتالوگ  ریمحصوالت را در مس یبند

 دکنندگانیتول تواندیکه م د. توجه کنداختصاص ده ندکنندگایمحصول را به هر تعداد از تول تواندیمهمچنین کاربر 

 .دیکن تیرمدی دکنندگانیتول <کاتالوگ  ریمحصوالت را در مس

 و ارسال یانبار، موجود تیریمد 

 تیریمد نهیگز Reservationمحصوالت از نوع کلیه موارد مربوط به انبارداری از این قسمت قابل تنظیم اند. )

 (را ندارند و ارسال یانبار، موجود

مدیریت انبار، موجودی و ارسال: وب سایت فروشگاه دارای یک سیستم مدیریت انبار قوی است تا کاربران 

بتوانند به راحتی انبار محصوالت را بررسی کنند و به محض اتمام محصول، پیغام های الزم به مسئول سفارشات 

 ارسال گردد.  

کشویی وجود دارد. چنانچه نیاز به مدیریت موجودی ی: در این قسمت، یک لیست کنترل موجود تیریروش مد

انتخاب گردد. چنانچه محصول مورد نظر در  manage stockکشویی،گزینه در انبارها باشد، بایستی از لیست

شود، می توان تعداد موجودی و تعداد رزرو شده در هر انبار را مشخص نمود. با این چندین انبار نگهداری می

 شتریان سامانه دچار کمبود موجودی نخواهد شد.کار هنگام خرید م

 تعیین مقادیر انبارها به دو شکل است: 

: در این قسمت، یک عدد به عنوان موجودی به هر انبار تخصیص داده می شود. چند انبار( مشخص کردن مقادیر 1

 (27)تصویر

   

 27 ریتصو
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ر: چنانچه فقط یک انبار داشته باشیم، عددی به عنوان موجودی انبار تعیین می انبا( مشخص کردن مقادیر فقط یک 2

 شود.

 انبارها قابل تعریف اند. <ارسال  <نکته: انبار ها از بخش تنظیمات 

 

 28 ریتصو

  تنظیم نمودن حداکثر تعداد کاال در سبد خرید جهت کنترل موجودی انبار 

  امکان تعریف لیستی از اعداد جهت مشخص کردن تعداد کاال توسط مشتری که برای تعریف لیست

از یکدیگر جدا شوند. در صورتی که هیچ مقداری وارد نشود، مقدار  ','اعداد بایستی اعداد با عالمت 

 خواهد بود. "یک  "برابر 

 بازگشت رداندن کاال یا عدم مجوزازگامکان مجوز دادن به مشتریان جهت ب 

 تعیین مشخصاتی نظیر وزن، طول، ارتفاع و زمان تحویل کاال توسط کاربر جهت اطالع مشتریان  

 با تعیین مشخصات محصول نظیر اندازه، ویژگی های سخت افزاری و...، مشخصات  :دار نهیگز یها یژگیو

 شود.محصول برای مشتری نشان داده می

 یژگینوع و  

 یژگیو  

 یژگیو نهیگز  

 کردن  لتریف اجازه 

 صفحه محصول  یبر رو شینما 

 شینما بیترت 

 برای استفاده در محصوالتی که از قطعات گوناگون تشکیل شده اند و قیمت کل محصول با توجه  :محصول یها یژگیو

 را ندارند( محصول یها یژگیوگزینه  Auctionبه انتخاب این قطعات تعیین میگردد. )محصوالت از نوع 

 ویژگی های محصول مدیریت کنید. <توانید از قسمت کاتالوگ این ویژگی ها را می 

 

 محصوالت یدسترس کنترل 

 است  یکنترل دسترس ستیمنوط به ل 
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 به فروشگاه محدود 

 انی. اگر همه مشتردیمحصول هستند را انتخاب کن نیرا که قادر به مشاهده ا انیاز مشتر ییهاقشن

 نیاستفاده از ا یکه برا دی. در نظر داشته باشدیبگذار یقسمت را خال نیا نندیمحصول را بب نیتوانند ایم

            : دیینما رفعالیمقابل را غ ماتیتنظ دیبا تیقابل

 هدر هر فروشگا تیگرفتن  محدود دهیناد <ماتتنظی <بروشور ماتتنظی <یکربندپی

 مرتبط محصوالت 

محصوالت دیگر به همراه محصول منتخب مشتریان شما گزینه محصوالت مرتبط، فرصتی برای تبلیغ و فروش 

توانید تعداد شما می .شونده جزئیات محصول انتخابی نمایش داده میحپایین صف کند. این محصوالترا فراهم می

 .نامحدودی از محصوالت مرتبط را به یک محصول اضافه کنید

 یشنهادیپ محصوالت 

 محصول یانجام شده بررو یها تیفعال 

 محصوالت از نوع  :شده در سفارشات یداریخر(Grouped  شده در سفارشات یداریخرگزینه )را ندارند 

 محصول مرور 

 نوع های محصول

 در ادامه، کاربرد هریک از نوع های محصول به تفصیل بیان شده است. 

 Simple Product 

 Grouped Product 

 Reservation 

 Bundeled 

 Auction 

 محصوالت ساده

کاربردهای نوع ساده، ایجاد یک محصول سفارشی با انتخاب ویژگی محصول توسط مشتری است. مثال: یکی از 

 کنیم:برای نمونه یک کامپیوتر سفارشی ایجاد می

 (.29یژگیهای مدنظر کاربر اضافه گردند )تصویربایستی و  ویژگی های محصولبرای این منظور از قسمت 
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 29 ریتصو

 

 (.30ای مورد نیاز قابل اضافه شدن است )تصویرهکلیک بر روی دکمه اضافه کردن، ویژگیبا 

 
 30 ریتصو

ه هر ویژگی، مقادیری را نسبت توان بمی قسمت مشاهده/ ویرایش مقادیرپس از مشخص شدن نوع ویژگی، از 

 (.31گیگابایت تعریف شده است )تصویر 2،4،6با حجم های  RAMبرای مثال سه نمونه داد. 
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 31 ریتصو

 (.32وتر، به صورت زیر قابل نمایش است )تصویردر سمت مشتری، محصول سفارشی کامپی

 
 32 ریتصو

 جدید را اضافه نمود.، نام ویژگی ویژگی ها <کاتالوگ توان از مسیر نکته: برای افزودن ویژگی جدید، می

 محصوالت گروهی
 این گزینه صرفا مربوط به محصوالت از نوع محصوالت وابسته :Grouped  میباشد. زمانی که یک محصول از این نوع تعریف

بایستی به گروه  محصوالت وابستهشود، محصوالتی که باید در یک گروه )بر اساس برند، نوع و...( قرار گیرند، از قسمت می

 اضافه گردند.
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را ندارند  شده در سفارشات یداریخرو  محصول یها متیق، دو گزینه Groupedنکته: محصوالت از نوع 

و دارای گزینه های قیمت و...  Simpleشود و محصوالت دیگر که از نوع زیرا صرفا یک نام برای گروه تعریف می

 گردند.هستند، در این گروه اضافه می

گوشی تلفن همراه را تعریف کند، به صورتی که مدل گوشی  مدلچنانچه کاربر بخواهد دو رنگ از یک ل: مثا

 دارای اهمیت باشد، بایستی دو رنگ از گوشی تلفن همراه در یک گروه قرار گیرند.  

 : Groupedمراحل تعریف محصوالت از نوع 

 Grouped Product (with variants)حتما بایستی   Groupedبرای نوع  قالب محصولمقدار 

 (.32باشد)تصویر

 
 33 ریتصو

ده اند(  در این قسمت اضافه تعریف ش Simpleمحصوالت دیگر )که از نوع  "محصوالت وابسته"در قسمت   

 (34شوند )تصویر

 
 34 ریتصو

 (.35بیند )تصویر، مشتری محصول را اینگونه می Groupedپس از تعریف محصول به صورت 
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 35 ریتصو

 محصوالت بسته ای 

 این گزینه صرفا مربوط به محصوالت از نوع : محصوالت بسته ایBundeled باشد. زمانی که کاربر بخواهد می

گزینه محصوالت بسته ای، محصوالت مورد نیاز را  محصوالتی را در یک بسته واحد قیمت گذاری و معرفی نماید، از

نماید. در این حالت بسته تعریف شده یک قیمت و محصوالت اضافه شده به بسته نیز قیمت به این بسته اضافه می

 باشند.خود را دارا می

 

ند را تعریف چنانچه کاربر بخواهد مجموعه ای از محصوالت به هم مرتبط که بایستی در یک بسته ارائه شو: مثال

برای  تحریرتواند بسته های هدیه شامل لوازمانتخاب نماید. برای مثال کاربر می Bundledنماید، بایستی نوع را 

 تعریف نماید.  را و یا سبد کاال برای اقشار خاص آموزاندانش

 :Bundledمراحل تعریف محصوالت از نوع 

 (.37گردند )تصویردر یک بسته قرار گیرند، اضافه میمحصوالتی که بایستی  "ایمحصوالت بسته"از قسمت 
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 36 ریتصو

 

 (.38بیند )تصویر، مشتری محصول را اینگونه می Bundledپس از تعریف محصول به صورت 

 
 37 ریتصو

 

 حراجی 

  پیشنهادات محصول: این گزینه صرفا مربوط به محصوالت از نوعAuction باشد. می 

را ندارند، زیرا محصوالت قرار است در  محصول یها یژگیو، گزینه Auction نکته: محصوالت از نوع  

حراجی معرفی شوند و امکان انتخاب انواع مختلفی از ویژگی های محصول برای مشتریان نبایستی فعال 

 باشد.
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انتخاب  Auctionتعریف نماید، بایستی نوع را  حراجیچنانچه کاربر بخواهد محصوالتی را به عنوان : مثال

گردد و مشتری در اسب است که قیمت پایه توسط فروشنده مشخص مینماید. این نوع برای زمانی من

 کند. صورت پیشنهاد قیمت باالتر، قیمت را به روزرسانی می

  ( :Auctionمراحل فعال سازی یک محصول به عنوان حراجی )

 پس از تعیین قیمت و تکمیل مشخصات مربوط به محصول، از مسیر:

 "End of the auctions <=وظایف برنامه ریزی شده  <=سیستم "

 تیک فعال تعیین شود. سپس از مسیر: 

 "همه تنظیمات <=تنظیمات  <=تنظیمات  "

تغییر یابد تا گزینه  falseجستجو شود و مقدار به   customersettings.hideauctionstabعبارت 

 حراجی در سمت مشتری فعال گردد.

 

 
 38 ریتصو

 زبان ها <تنظیمات 

تمامی قسمت های فروشگاه پایاشاپ در قسمت مشتری و پنل مدیریت به صورت چندزبانه قابل تعریف هستند. 

لذا تمامی عناوین منوها، پیغام ها و تمامی قسمت هایی که دارای متن می باشند از این بخش قابل تعریف و 

 ویرایش هستند.
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 (.40زبان ها، زبان جدید را اضافه نمود )تصویر <مات برای تعریف یک زبان جدید می توان از بخش تنظی

 

 39 ریتصو

 در قسمت اطالعات، موارد زیر وجود دارند که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهند شد:

 شود. برای مثال برای تعریف زبان انگلیسی، نام : یک نام جهت نمایش زبان، تعیین مینامEnglish  تعیین

 گردد.می

 یک لیست کشویی شامل فرهنگ های زبانی کل جهان در این قسمت وجود دارد. با انتخاب فرهنگ زبان :

شود، مابقی موارد بایستی توسط زبان مورد نظر، اکثر منوهای وب سایت به زبان مورد نظر نشان داده می

صورت سایت بههایی که در وبعبارت(تعریف شوند.برای مثال 11مدیرسیستم از قسمت منابع زبان)تصویر

"admin.configuration.languages.resources.savebeforeedit" شوند، نمایش داده می

 (41بایستی به طریقه زیر در منابع زبان معرفی گردند )تصویر 

دل با کلیک بر روی اضافه کردن، بایستی معادل عبارت مورد نظر را ثبت کرد. برای مثال در اینجا معا

"save before edit "  بایستی در قسمت مقدار ثبت  "قبل از ویرایش باید ذخیره شود"یعنی

 (.42گردد)تصویر
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 40 ریتصو

 
 41 ریتصو

  کد منحصر به فردSEO شود. برای مثال برای زبان فارسی، : در این قسمت یک کد دو حرفی ثبت می

fa  ،و برای زبان انگلیسیen گردد.ثبت می 

 در این قسمت لیست تمام پرچم کشورها وجود دارد و بر اساس نیاز پرچم پرچم ریتصو یحاو لینام فا :

 گردد.   مورد نیاز انتخاب می

 باشد. : این گزینه مخصوص زبان هایی مانند فارسی است که نوشتارشان از راست به چپ میبه چپ راست 

 ی: به صورت پیش فرض، تقویم وب سایت بر اساس تقویم میالدی است.در صورتیکه فروشگاه شمس میتقو

 برای کشورهایی با تقویم شمسی ایجاد شود، این گزینه بایستی فعال گردد.

 شامل یک لیست کشویی از واحدهای پولی می باشد و بایستی واحد پولی که قرار فرض شیپول پ واحد :

قرار گیرد، انتخاب شود.)چنانچه واحد پول مورد نظر در لیست کشویی وجود  است در فروشگاه مبنا

 واحدهای پولی قابل تعریف اند.( <نداشت، واحدهای پولی از بخش تنظیمات 

 سایت، این گزینه بیانگر آنست که مورد در حال تکمیل،ثبت شود ولی در سمت : در سراسر وبشده منتشر

 گردد.  عال باشد تنظیمات در سمت مشتری نیز فعال میشود. چنانچه فمشتری، اعمال نمی
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 ترتیب نمایش انتخاب زبان در سمت مشتری را مشخص می نماید. هرچه این عدد کوچکتر شینما بیترت :

 تعیین شده است. 3زبان فارسی با اولویت  13باشد، اولویت بیشتری دارد. برای مثال در تصویر 

 

 42 ریتصو

ها، نکته: چنانچه زبانی تعریف شود که بایستی فقط در فروشگاه خاصی نمایش داده شود،در قسمت فروشگاه 

 (44گردند. )تصویرفروشگاه موردنظر مشخص می

 

 43 ریتصو

 


