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گروه طراحی سایت وب آفرینان بر مبنای ایده مهوری  ،خﻼقﯿت و جدیدتریﻦ راهکارهای طراحی
سایت شکل گرفته و تﻼش بر آن داشته که ﻧه تنها خود گروه وب آفرینان از ایﻦ راهکارها بتواﻧد
پﯿشرفت ﻋﻠمی و مالی داشته باشد بﻠکه هر شرکتی و یا فردی که مﯿخواهد کﺴب و کار خود را در
فضای وب با طراحی سایت توسعه یا روﻧق دهد و یا فردی با طراحی سایت به کﺴب درآمد بپردازد
و یا جایگاهی در وب برای خودش ایجاد ﻧماید گروه وب آفرینان او را یاری و راه رسﯿدن به
موفقﯿت در زمﯿنه وب را تﺴهﯿل و آماده ﻧماید.
گروه طراحی سایت وب آفرینان با کمک تجربه و تخصص اﻋضای خود در طراحی حرفه ای وب
سایت  ،مشتریان خود را با خﯿال آسوده از اﻧتخاب خود به ﻋنوان گروه طراحی سایت مطرح و
همراه مدیران موفق ،در فضای وب ،اینترﻧت  ،تجارت الکتروﻧﯿک  ،سئو و برﻧدیگ اینترﻧتی مﯿباشد.
ایﻦ گروه با وجود برﻧامه ﻧویﺴان متخصص  ،گرافﯿﺴتها و طراحان هنرمند و مدیران با تجربه در
زمﯿنه آی تی و وب بهتریﻦ ها را برای شما به ارمغان می آورد تا خﯿال شما از حضور و فعالﯿت در
فضای اینترﻧت و مجازی آسوده باشد و با اﻋتماد کامل به متخصصﯿﻦ ما ،موفقﯿت شما حتمی
خواهد بود.
شما در ادامه فهرستی از راهکارهای طراحی سایت را می تواﻧﯿد مشاهده و در صورتی که شما ﻧﯿﺰ
ایده مشابهی دارید و یا مشتاق به راه اﻧدازی سایتی بر اساس راهکار های طراحی سایت وب
آفرینان مﯿباشﯿد ،می تواﻧﯿد برای طراحی سایت خود با مشاوریﻦ فنی ما تماس حاصل ﻧموده و بعد
از کﺴب مشا وره های ﻻزم ،سفارش طراحی سایت خود را ثبت ﻧمایﯿد تا سایت درخواستی طراحی
و اجرا گردد.
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وب سایت فروشگاهی
طراحی فروشگاه اینترﻧتی از جمﻠه تکنولوژ ی های ﻧوپا در زمﯿنه تجارت الکتروﻧﯿک در کشور ما
مﯿباشد .ایﻦ ایده که در فضای مجاز ی با طراحی سایت فروشگاه مجاز ی مﯿتوان به کﺴب و کار
پرداخته و ارائه محصول و یا خدمات را با حذف واسطه ها به مشتر ی ارائه کرد ،چندیﻦ سال است
که در ایران هم مثل کشورهای اروپایی شروع به کار کرده است.
امروزه هر کﺴی با توجه به شرایﻂ جامعه و شرایﻂ اقتصادی و پﯿشرفت جمعﯿت اصﻠی تریﻦ
دغدغه فکریﺶ ایﻦ است که هﺰینه های زﻧدگی را کاهﺶ دهد و خود را با مشکﻼت جامعه درگﯿر
ﻧکند .فضای مجاز ی اینترﻧت به کمک حل ایﻦ مشکل و دغدغه فکر ی جامعه بشر ی آمده و گروه
طراحی سایت وب آفرینان با توجه به پﯿشرو بودن در زمﯿنه تحﻠﯿل بازار و تحﻠﯿل فضای مجاز ی وب
در اتاق فکر خود حدود  ۵سال است که در ضمﯿنه تولﯿد و راه اﻧداز ی و طراحی وب سایت های
فروشگاهی ،مجاز ی ،سﯿﺴتم های فروشگاه ساز رایگان ،سﯿﺴتم های فروشگاه دهی رایگان،
اسکریپت های فروشگاه دهی ،سﯿﺴتم های همکار ی در فروش ،و بﻼگدهی فروشگاهی فعالﯿت
مﯿکند.
طراحی فروشگاه اینترﻧتی جﺰو پرفروشتریﻦ سﯿﺴتم های فروشگاه دهی در ضمﯿنه کﺴب و کار
اینترﻧتی می باشد.
امکاﻧات کﻠی ،طراحی فروشگاه اینترﻧتی
o
o
o

ﻋدم محدودیت زماﻧی استفاده از سﯿﺴتم

امکان ایجاد دسته بندی کاﻻ به صورت ﻧامحدود
امکان ایجاد کاﻻ به صورت ﻧامحدود

o

امکان مشاهده ﻧمودار فروش وگﺰارش گﯿر ی در بازه دلخواه

o

امکان اضافه کردن ماژول

o

قابﻠﯿت فروش فایل و کاﻻی مجاز ی
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o
o
o

قابﻠﯿت کﺶ و فشرده ساز ی برای باﻻ بردن سرﻋت  Loadوب سایت
استفاده از تکنولوژ ی AJAX

) SEO Friendlyداشتﻦ برتریﻦ ﻧتایﺞ جﺴت و جو در گوگل(

o

امکان پشتﯿبان گﯿر ی کامل از اطﻼﻋات

o

امکان ایجاد فاکتور و چاپ آن

o
o
o

امکان محاسبه وزن کاﻻ

امکان فروش از طریق داﻧﻠود
امکان جﺴتجو کاﻻ

o

قابﻠﯿت اﻧباردار ی

o

دارای خبرﻧامه

o
o
o
o

ماژول فﯿﻠتر ساده دسته بندی محصوﻻت

امکان ایجاد صفحه اضافی همراه با ادیتور HTML
امکان ارسال کاﻻ به صورت رایگان
امکان ارسال کاﻻ بر حﺴب وزن

o

امکان پرداخت هنگام تحویل کاﻻ

o

امکان پرداخت ﻧقدی

o
o
o

امکان ارسال با هﺰینه ثابت

سﯿﺴتم امنﯿتی جﻠوگﯿر ی از ورود ربات های هکر
امکان تقویم شمﺴی باز شوﻧده داینامﯿکی

o

درگاه های واسﻂ باﻧکی ) آی دی پی  ،زریﻦ پال و …(

o

درگاه های پرداخت باﻧکی )باﻧک مﻠت و …(

o
o
o
o

سﯿﺴتم ثبت فﯿﺶ باﻧکی

منوی کنار چند مرحﻠه ای )تا سه مرحﻠه باز شوﻧده(

قالب تجار ی از پﯿﺶ تعﯿﯿﻦ شده با کﯿفﯿت  ،استاﻧدارد و بهﯿنه شده برای موتور های جﺴتجو

مدیریت آجاکﺴی تصاویر محصوﻻت

o

فراخواﻧی سریﻊ خصوصﯿات محصول )جدول اطﻼﻋات محصول(

o

ماژول جﺴتجوی کاﻻی تمام آجاکس فوق حرفه ای

o
o
o

HoseinAlinia.IR

مدیریت آجاکﺴی و ویرایﺶ قﯿمت و اطﻼﻋات محصول به صورت لحظه ای
ماژول تﺴویه حﺴاب فوق حرفه ای آجاکﺴی )کوتاه کننده مراحل خرید(
ماژول اتصال به وب سرویس گروه های پﺴتی

o

ساماﻧه پﯿام کوتاه سفارشات مشتر ی و ارسال پﯿغام وضعﯿت های سفارشات

o

امکان ایجاد گﺰینه های وابﺴته در محصول به صورت شرطی
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o
o
o
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فﯿﻠتر حرفه ای اجاکﺴی محصوﻻت

ماژول اخبار حرفه ای

سﯿﺴتم سوپر کﺶ حرفه ای برای سایت های پر بازدید

o

روشهای پرداخت مختﻠف

o

استفاده از  URLهای آشنا ) (Friendly URLs / Permalinksبهﯿنه برای موتورهای جﺴتجو

o
o
o

بهﯿنه ساز ی جهت موتورهای جﺴتجو )(SEO

تعﯿﯿﻦ سطوح دسترسی کاربران به بخﺶ مدیریت ) (ACLو اﻋمال آن به کاربران
استفاده از رمﺰگذار ی SSL

o

سﯿﺴتم مدیریت محتوا جهت راه اﻧداز ی

o

مدیریت اﻧبار

o
o
o
o

برﻧامه وفادار ساز ی مشتریان
برﻧامه ی بازاریابی

قراردادن مشتریان در گروههای مختﻠف ،و اﻋمال مقادیر مختﻠف تخفﯿف به هر گروه

فروش ویژه )تخفﯿف و کوپﻦ های تخفﯿف(

o

تعﯿﯿﻦ مالﯿات براساس استان ،کشور ،هردو ،مناطق جغرافﯿایی یا بدون مالﯿات

o

استخراج تماسهای خبرﻧامه ،جهت ارسال ﻧامه های گروهی

o
o

تعداد ﻧامحدود تصاویر برای هر محصول ،تغﯿﯿر اﻧدازه ی خودکار و بهﯿنه ساز ی تصویر
تعداد ﻧامحدود خصوصﯿات محصوﻻت

o

ایجاد لﯿﺴت های اﻧتخاب ویژگی محصوﻻت ،و تغﯿﯿر قﯿمت و وزن محصول ،بﺴته به ویژگﯿهای

o

ﻧظرات کاربران در مورد محصوﻻت

اﻧتخاب شده

o
o
o
o

امکان ایجاد لﯿﺴت قﯿمت از محصوﻻت فروشگاه

امکان ﻋضویت و مشترک شدن مشتریان

قابﻠﯿت ثبت ﻧام و ﻋضویت از طریق پﯿامک

قابﻠﯿت ارسال ﻧوتﯿفﯿکﯿشﻦ

و ...
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وب سایت شرکتی و تجار ی
یکی از مهمتریﻦ ﻋناصر یک شرکت می تواﻧد وب سایتی مناسب و پر بازده برای آن شرکت

باشد.سایت شرکتی باید گرافﯿک زیبا در ﻋﯿﻦ حال متفاوتی داشته باشد تا از طریق همﯿﻦ گرافﯿک به
ﻧوﻋی برﻧد ساز ی شود .ﻧمایﺶ محصوﻻت و خدمات شرکت باید به گوﻧه ای باشد که کاربر در سریﻊ

تریﻦ زمان ،به خدمات و محصوﻻت اصﻠی شرکت دسترسی پﯿدا کند و از ﻧحوه ی فعالﯿت شرکت

اطﻼع دقﯿقی پﯿدا ﻧماید .جﺴتجوی قوی برای پﯿدا کردن مطالب ،ﻧمایﺶ اخبار شرکت ،مجوزها و
البته روش تماس با شرکت در طراحی سایت شرکتی از جمﻠه ویژگی های اصﻠی یک سایت شرکتی

می باشد.امروزه داشتﻦ وب سایت برای شرکت ها به یک ضرورت اجتناب ﻧاپذیر تبدیل شده است .
از مهمتریﻦ دﻻیل راه اﻧداز ی وب سایت های شرکتی ﻋبارتﺴت از
 oافﺰایﺶ اﻋتبار شرکت
 oپل ارتباطی و متقابل بﯿﻦ صاحبان شرکت و مخاطبﯿﻦ
 oپایگاهی مناسب برای اطﻼع رساﻧی شرکت

 oمحﻠی مناسب برای ارائه و معرفی خدمات و محصوﻻت شرکت بدون محدودیت در زمان و
مکان
امکاﻧات معمول ایﻦ ﻧوع وب سایت ها بدیﻦ شرح است
 oقالب اختصاصی
 oامکان اضافه کردن صفحات ﻧامحدود به منو و قرار دادن محتوا در صفحات
 oﻧمایﺶ منو به صورت چند ﻻیه ای
 oقابﻠﯿت تغﯿﯿر چﯿدمان منو
 oامکان مدیریت متﻦ و ﻋکس در تمامی صفحات
 oگالر ی تصاویر
 oفرم ارتباط با ما
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 oآمار بازدیدکنندگان سایت
 oﻧقشه سایت
 oمدیریت ﻧظرسنجی
 oامکان اتصال به درگاه باﻧکی
 oامکان ارسال خودکار مطالب به کاﻧال تﻠگرام
 oامکان افﺰودن امکاﻧات فروشگاهی
پورتال شرکتی وب آفرینان با هدف ارائه یک ابﺰار کاربردی برای طراحی سایت شرکت های تولﯿدی،

خدماتی و… طراحی و تدویﻦ شده است  .وب سایت های شرکتی وب آفرینان مجهﺰ به سﯿﺴتمهای

مدیریت محصوﻻت  ،فروشگاه آﻧﻼیﻦ  ،مدیریت سفارشات و سبد خرید  ،مدیریت اطﻼﻋات تماس و
خبرﻧامه الکتروﻧﯿک که از جمﻠه ابﺰار روز تجارت و بازازیابی الکتروﻧﯿک است  ،مﯿباشد.با استفاده از

امکاﻧات وب سایت شرکتی وب آفرینان ،بخﺶ فروش شرکت قادر به مدیریت فروش آﻧﻼیﻦ سایت،
ارتباط مﺴتقﯿم با مشتریان و تبﻠﯿغات گﺴترده بصورت خبرﻧامه الکتروﻧﯿک خواهد بود.سﯿﺴتم

مدیریت اطﻼﻋات تماس وب سایت ،امکان جمﻊ آور ی و دسته بندی اطﻼﻋات تماس مشتریان و
حتی بﯿنندگان ﻋﻼقمند سایت را فراهم می آورد.

بخﺶ پرسﺶ و پاسخ وب سایت شما ،جهت ارتباط ﻧوشتار ی بﯿﻦ بﯿنندگان سایت و مدیریت آن
بکار می رود .از ایﻦ سﯿﺴتم در طراحی سایت بﺴﯿار ی از شرکتها به ﻋنوان ابﺰار خدمات پس از
فروش و اطﻼع رساﻧی به مشتریان استفاده می شود.

سﯿﺴتم مدیریت محصوﻻت وب سایت شرکتی ،فضای مناسبی برای ﻧمایﺶ محصوﻻت شرکت در
قالب متﻦ و ﻋکس در سایت ایجاد می ﻧماید .ایﻦ سﯿﺴتم مجهﺰ به آرشﯿو مﺴتقل فایل های

ضمﯿمه در صفحات معرفی محصوﻻت سایت است .موتور جﺴتجوی تعبﯿه شده در ایﻦ سﯿﺴتم
برای بﯿنده سایت امکان یافتﻦ محصول مورد ﻧظر از مﯿان تعداد زیادی از محصوﻻت ثبت شده در

سایت را فراهم می ﻧماید .در ایﻦ بخﺶ مدیریت می تواﻧد جهت سهولت بﯿشتر در دستﯿابی به
اطﻼﻋات ،محصوﻻت خود را تحت سرفصﻠهای مختﻠف در سایت دسته بندی کند.
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در صورت فراهم ﻧمودن بﺴتر پرداخت الکتروﻧﯿک توسﻂ مدیر سایت) ،ﻋقد قرار داد با باﻧکهای ارائه

کننده ایﻦ خدمات( اتصال سﯿﺴتم مدیریت سفارشات و سبد خرید پرتال به سﯿﺴتم باﻧکی امکان
پذیر است .در ایﻦ صورت کﻠﯿه مراحل اﻧتخاب محصول و خرید و پرداخت بصورت آﻧﻼیﻦ و از
طریق سایت اﻧجام می شود .کﻠﯿه سفارشات در ایﻦ سﯿﺴتم ثبت و ﻧگهدار ی می گردد.

مشخصات اختصاصی وب سایت شرکتی
 oسﯿﺴتم مدیریت محصوﻻت و خدمات
 oسﯿﺴتم پﯿگﯿر ی خرید محصول و خدمات
 oسﯿﺴتم مدیریت اخبار
 oمدیریت سفارشات و سبد خرید
 oسﯿﺴتم سفارش محصول و خدمات
 oسﯿﺴتم ﻧظرسنجی
 oامکان فروش آﻧﻼیﻦ محصول
 oگالر ی تصاویر محصوﻻت
 oمدیریت اطﻼﻋات شعبات
 oاسﻼید تصاویر داینامﯿک جی کویر ی
 oامکان ثبت ﻧظر برای کاربران و مدیران با استفاده از ماژول صندوق دریافت و ارسال پﯿام
 oماژول مدیریت با امکان ثبت دسترسی های مختﻠف برای مدیران
 oماژول خبرﻧامه و ارسال ایمﯿل برای کاربران ثبت ﻧام کرده
 oماژول لﯿنک های مرتبﻂ
 oﻧظﯿمات سایت از قبﯿل تنظﯿم متﻦ های فوتر  ،هدر  ،کد آمار سایت
و ...
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وب سایت شخصی
امروزه اهمﯿت اینترﻧت به ﻋنوان یک بﺴتر اطﻼﻋاتی بی کران بر هﯿﭽکس پوشﯿده ﻧﯿﺴت .شما

هم می تواﻧﯿد با توجه به تخصصی که دارید و هدفی که در ذهﻦ می پروراﻧﯿد یک وب سایت
شخصی داشته باشﯿد و از ایﻦ طریق به معرفی تواﻧایی های خود پرداخته و ارتباطات جدیدی

بدست آورید .برای ایﻦ کار ﻧﯿاز به صرف هﺰینه های باﻻ که در برخی موارد برای یک سایت شخصی

توجﯿه اقتصادی ﻧدارد ﻧمی باشد.

طراحی وب سایت های شخصی که توسﻂ گروه وب آفرینان ارائه می شوﻧد کامﻼ به طور اختصاصی

و امکاﻧات مورد ﻧﯿاز شما طراحی شده و به همﯿﻦ جهت شما می تواﻧﯿد با صرف هﺰینه مناسب

صاحب یک وب سایت اختصاصی شوید .همﭽنﯿﻦ وب سایت شخصی که توسﻂ ما طراحی می

شود کامﻼ سازگار با موتورهای جﺴتجو بوده و مطالبی که در آن قرار می دهﯿد به سرﻋت در

موتورهای جﺴتجو ﻧمایﺶ داده می شود و در رتبه های باﻻ قرار می گﯿرد.

فهرست برخی از امکاﻧاتی که طراحی سایت شخصی می تواﻧد داشته باشد ﻋبارتند از:
o

اطﻼﻋات فردی شامل  :مشخصات کﻠی ،زﻧدگﯿنامه و رزومه کار ی

o

گالر ی تصاویر شخصی همراه با دستهبندی موضوﻋی

o
o
o
o

یادداشت های روزاﻧه
ﻧموﻧه کارها

اطﻼﻋات تماس

ارایه فایل در سایت برای داﻧﻠود

o

برقرار ی ارتباط بازدیدکنندگان با شما از طریق پﺴت الکتروﻧﯿک

o

مقاﻻت

o
o
o

لﯿنک دوستان
اخبار سایت

RSS feed

o

آمار سایت

o

ﻧظرخواهی از بازدیدکنندگان

o

تبﻠﯿغات

ما بر اساس ﻧﯿاز و بودجه شما می تواﻧﯿم راه حل های مختﻠفی را پﯿشنهاد دهﯿم.

وب آفرینان آمادگی خود را برای راه اﻧداز ی وب سایت شخصی شما با قﯿمتی مناسب و به صورت

پویا همراه با پنل مدیریت اﻋﻼم مﯿدارد.
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خدمات پشتﯿباﻧی سایت
دیگر ﻧگران خرابی و مشکﻼت سایت خود ﻧباشﯿد
داستان از جایی شروع شد که در ماه های اخﯿر افراد بﺴﯿار ی برای پشتﯿباﻧی سایت خود و رفﻊ
اشکاﻻت موجود در آن از ما درخواست کمک و راهنمایی داشتند.ما ﻧﯿﺰ تصمﯿم گرفتﯿم تا به
پشتواﻧه سالها تجربه در ﻋرصه وب سایت ،اقدام به راه اﻧداز ی یک بخﺶ مجﺰا در وب آفرینان برای
پشتﯿباﻧی ،ویرایﺶ و ﻧگهدار ی سایت های اینترﻧتی ﻧمایﯿم .ما در کنار شما خواهﯿم بود تا پشتﯿباﻧی
سایت شما را با بهره گﯿر ی از تﯿمی باتجربه و در کوتاهتریﻦ زمان ممکﻦ اﻧجام دهﯿم.
امروز یک سوال اساسی را برای شما پاسخ می دهﯿم .پشتﯿباﻧی سایت چﯿﺴت ؟ پس از طراحی
سایت ،آیا کار مﻦ تمام شده است؟ چه موارد دیگر ی باید در ﻧظر بگﯿریم؟ پشتﯿباﻧی سایت چﯿﺴت
و چرا به مﻦ کمک می کند؟ چه شرکت هایی خدمات پشتﯿباﻧی سایت را ارائه می کنند؟ اصﻼ چه
مواردی را باید در دریافت پشتﯿباﻧی سایت از دیگر کﺴب و کار ها باید در ﻧظر بگﯿریم؟ امروز در
پنتازوم به ایﻦ موارد پاسخ می دهﯿم! کﺴب و کار شما که در حال رشد است ﻧﯿاز به پشتﯿباﻧی
دارد .شما ﻧباید در زماﻧی که کﺴب و کارتان در حال رشد کردن است ،چشم و گوش بﺴته باشﯿد.
در واقﻊ باید همﯿشه گﺰینههایی را ﻧظر بگﯿرید که به شما کمک می کنند تا بتواﻧﯿد خدمات و
کﯿفﯿت مطﻠوب را به مشتریان خودتان ارائه کنﯿد.

پشتﯿباﻧی سایت چﯿﺴت و چه اﻧواﻋی دارد؟
بعد از طراحی سایت کار شما به اتمام ﻧرسﯿده است و البته هنوز هم ﻧﯿاز به یک تﯿم فنی برای رفﻊ
اشکاﻻت احتمالی سایت و توسعه آن و یک تﯿم تولﯿد محتوا برای ادامه کار خود خواهﯿد داشت.
هر یک از ایﻦ تﯿم ها چه کار ی برای شما اﻧجام می دهند؟ برای شما به تفضﯿل توضﯿﺢ خواهﯿم
داد.
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پشتﯿباﻧی فنی سایت
تﯿم فنی پشتﯿباﻧی کننده شما وظﯿفه به روز رساﻧی افﺰوﻧه ها و هم چنﯿﻦ پشتﯿباﻧی از سﯿﺴتمی که
برای شما توسعه داده اﻧد را دارﻧد .در دﻧﯿای آی تی هر امکاﻧی وجود دارد! ممکﻦ است فایل های
سایت شما دچار مشکل پﯿﺶ بﯿنی ﻧشده ای شوﻧد .بنابرایﻦ ایجاد پشتﯿبان به صورت روزاﻧه از
فایل های سایت ﻧﯿﺰ واجب است که ایﻦ مورد ﻧﯿﺰ بر ﻋهده تﯿم فنی شما است.

پشتﯿباﻧی محتوا سایت
فعالﯿت تﯿم تولﯿد محتوا که وظﯿفه تولﯿد محتوا را برای سایت شما خواهند داشت به چند بخﺶ
تقﺴﯿم بندی می شود .البته باید در ﻧظر بگﯿرید که برای ساماﻧدهی تﯿم تولﯿد محتوا باید برﻧامه
ریﺰ ی داشته باشﯿد .بخشی از فعالﯿت ایﻦ تﯿم مربوط به ترجمه و تولﯿد مقاﻻت مربﻂ با کﺴب و کار
شما را دارد و بخﺶ دیگر ی ﻧﯿﺰ مربوط به مدیریت محتوا و موارد مربوط به آن است.

پشتﯿباﻧی بخﺶ گرافﯿک سایت
بخﺶ دیگر ی که شما ﻧﯿاز به پشتﯿباﻧی در آن زمﯿنه را خواهﯿد داشت ،گرافﯿک سایت است .بنر
های مرتبﻂ با کﺴب و کار شما باید مرتب به روز رساﻧی شوﻧد و با توجه به ﻧﯿاز شما برای آن
برﻧامه ریﺰ ی شود .یکی از مهم تریﻦ مواردی که در به روزرساﻧی بنر های سایت باید در ﻧظر بگﯿرید
طراحی مناسبتی است .ایﻦ موضوع باﻋث می شود برﻧد شما در ذهﻦ مخاطبان استحکام پﯿدا کند.

امﯿدواریم مطﻠب امروز وب آفرینان در خصوص ایﻦ موضوع که اساسا پشتﯿباﻧی سایت چﯿﺴت و
چرا کﺴب و کار ها به آن ﻧﯿاز دارﻧد برای شما مفﯿد واقﻊ شده باشد.
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مراحل پشتﯿباﻧی وبﺴایت

ضرورت پشتﯿباﻧی از سایت
زماﻧی که یک وب سایت راه اﻧداز ی)طراحی وب سایت( می شود ،به ایﻦ معنا ﻧﯿﺴت که همه چﯿﺰ
تمام شده و می توان با بارگذار ی محتواها در آن ،برای بهره ور ی و بازدهی منتظر ماﻧد .بﻠکه سایت
ها به پشتﯿباﻧی ﻧﯿاز دارﻧد .ممکﻦ است در طی دوره های زماﻧی ،سایت با مشکﻼت متعددی مواجه
شود و یا با ورود افﺰوﻧه های جدید ،به تنظﯿم مجدد ﻧﯿاز پﯿدا کند .بنابرایﻦ باید بتوان سایت را
مطابق با فاکتورهای جدیدی که وارد بازار می شود ،مدیریت و اداره کرد .در صورتی که از سایت
پشتﯿباﻧی ﻧشود ،پس از مدتی به لﯿنک های شکﺴته ،افﺰوﻧه های قدیمی و از رده خارج ،سﯿﺴتم
مدیریت محتوای غﯿراستاﻧدارد و … دچار می شود .بنابرایﻦ باید به طور مدام سایت بررسی و مطابق
با استاﻧداردهای روز دﻧﯿا بهﯿنه ساز ی شود.

پشتﯿباﻧی سایت ها براساس مﯿﺰان امکاﻧات و شرایﻂ آﻧها صورت می گﯿرد .سایت هایی که
بازدیدکننده بﯿشتر ی دارﻧد ،بی شک به پشتﯿباﻧی ﻧﯿاز مبرمی دارﻧد .البته ایﻦ حرف به ایﻦ معنا
ﻧﯿﺴت که سایر وب سایت هایی که رتبه باﻻیی ﻧدارﻧد ،بی ﻧﯿاز از پشتﯿبان هﺴتند .در پشتﯿباﻧی
سایت ،ﻧمایشگرهایی که در معرض دید بازدیدکننده ها قرار می گﯿرﻧد ،باید به طور مداوم
بروزرساﻧی شوﻧد .در واقﻊ برای تایﯿد صحت و درستی کارکرد سایت ،وجود پشتﯿبان ضرورت پﯿدا
می کند .با وجود پشتﯿبان می توان تمام خطاها و مشکﻼتی که در سایت ایجاد شده اﻧد را برطرف
کرد.
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مﺰایای پشتﯿباﻧی سایت
پشتﯿباﻧی سایت با مهارت های خاصی همراه است و اصول و اسﻠوب آن در اختﯿار کﺴاﻧی است که
به بﺴﯿار ی از کدهای برﻧامه ﻧویﺴی ،آﻧالﯿﺰ سایت و تولﯿد محتوا و بهﯿنه ساز ی وب سایت تﺴﻠﻂ
کافی دارﻧد .در پشتﯿباﻧی سایت موارد زیر برای سایت حاصل می شود:

o

حفﻆ و ﻧگهدار ی اطﻼﻋات سایت

o

آپﻠود فایﻠهای با حجم باﻻ در سایت

o

بروزرساﻧی قﺴمت های مختﻠف گرافﯿکی سایت

o

ایجاد کپی های پشتﯿباﻧی از پروﻧده ها در سرور سایت

o

پﯿاده ساز ی بهتریﻦ محتواها مطابق با الگوریتم های گوگل

o

ارائه آخریﻦ ویرایﺶ های ساختار سایت و ماژول های جدید

o

بروزرساﻧی محتوای سایت مطابق با اطﻼﻋات ارسالی کارفرمایان

o

کمک به مدیران سایت ها برای بروزرساﻧی بهتر و آسانتر محتوا

o

ﻧصب و راه اﻧداز ی ابﺰارهای جدید بر روی سایت به صورت خودکار

o

آموزش ،راهنمایی و هدایت کاربران برای استفاده از امکاﻧات جدید در سایت

o

حفﻆ سایت و برطرف کردن مشکﻼت ایجاد شده برای بازدهی بﯿشتر و موثرتر

ﻋﻼوه بر موارد فوق ،اضافه کردن خدمات متنوع به قرارداد پشتﯿباﻧی و ﻧگهدار ی سایت امکانپذیر
است که بﺴته به ﻧوع سایت و ﻧوع ﻧﯿازهای موجود قابل بررسی و اﻧجام میباشد.

13

)HoseinAlinia.IR | Tel: 0981107406 ( 10:00 – 19:00 ) | Online Support (7/24

]راه کارهای طراحی سایت[

HoseinAlinia.IR

ﻧرخ و تعرفه خدمات پشتﯿباﻧی سایت
با توجه به سﯿﺴتم استفاده شده در طراحی سایت ،دامنهی فعالﯿتهای مورد ﻧﯿاز در قرارداد
پشتﯿباﻧی سایت ،زمان مورد ﻧﯿاز برای اﻧجام فعالﯿتهای موضوع قرارداد ،تخصصی و ﻋمومی بودن
فعالﯿتها و همﭽنﯿﻦ فاصﻠهی زماﻧی پاسخگویی به درخواستهای پشتﯿباﻧی ﻧرخ خدمات
پشتﯿباﻧی سایت متغﯿر خواهند بود.
هرچه حجم فعالﯿتها بﯿشتر ،تخصصیتر و مﺴتﻠﺰم پاسخگویی سریﻊتر باشد قﯿمت تعﯿﯿﻦ شده
افﺰایﺶ خواهد یافت.
برای مشاوره و تعﯿﯿﻦ بهای خدمات پشتﯿباﻧی سایت ،اطﻼﻋات ﻻزم را برای کارشناسان ما ارسال
فرمایﯿد تا پس از بررسی ﻧتﯿجه به شما اﻋﻼم گردد.

میخواهم پشتﯿباﻧی سایت خود را برونسپار ی کنم
برای شروع پشتﯿباﻧی سایتهای » وردپرس و جومﻼ و پرستاشاپ« کافی است با ما تماس بگﯿرید.
پس از دریافت اطﻼﻋات کﻠی و ﻻزم برای تعﯿﯿﻦ ابعاد کار و امکانسنجی و برآورد قﯿمت قرارداد
خدمات پشتﯿباﻧی سایت را آماده و پس از تایﯿد آن را تکمﯿل خواهﯿم ﻧمود .ایﻦ خدمات میتواﻧد
به صورت موردی یا در بازهی زماﻧی مشخصی باشد.

در صورتی که در مورد خدمات سایت ﻧﯿاز به مشاوره رایگان داشتﯿد می تواﻧﯿد از طریق پشتﯿباﻧی
آﻧﻼیﻦ با ما تماس بگﯿرید .تﯿم وب آفرینان برای شما در کﺴب و کارتان آرزوی موفقﯿت می کند.
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