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  :مقدمه        
دهد به طور مستقیم  خرید آنالین نوعی از تجارت الکترونیک است که به مصرف کنندگان اجازه می         

از طریق یک مرورگر وب یا اپلیکیشن موبایل، کاال یا خدمات مورد نظر خود را خریداری کنند. در دنیای 
بار ها گذشته است، اینیپرمارکتهاای وهای زنجیرهامروز که زمان زیادی از پیدایش فروشگاه

 (B2B) و یا حتی کسب و کارهای دیگر (B2C) ی جدید در راستای تامین کاالی مصرف کنندههاتکنولوژی
ی اینترنتی )وب سایت و اپلیکیشن موبایل( جایگاه ویژه ای پیدا کرده هاپا به عرصه گذاشته و فروشگاه

ی واقعی، به عنوان مکمل کسب و کار خرده های مجازی در کنار فروشگاههااند. از این رو وجود فروشگاه
 .فروشی، امری ضروری می باشد

 

برای یافتن  ی جستجو و مقایسههاسازند از ویژگیمعموال خریداران را قادر می ی آنالینهافروشگاه
خت ، برندها یا موارد خاص استفاده کنند. مشتریان آنالین باید به اینترنت و یک روش معتبر پرداهامدل

 .برای تکمیل تراکنش مانند کارت اعتباری، دسترسی داشته باشند

 

نرم افزارهای  روز و نسلی نو دربا رویکرد ارائه خدماتی به ارقام نگار اندیشهافزاریشرکت نرم 
افزار مدریت سازمانی فروشگاهی نرم را به صورت یکپارچه با فروشگاه اینترنتی محصول فروشی،خرده
 :ی زیر آماده ارائه نموده استهابا ویژگی افزارهای مالی تحت وب ارقام نگارنرم و باران

 

 

http://arghamnegargroup.ir/software/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
http://arghamnegargroup.ir/software/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
http://arghamnegargroup.ir/software/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8.html
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 ی سایت فروشگاهیهامهمترین ویژگی

 هسته اصلی فروشگاه اینترنتی

 )داشبورد( پیشخوان
 سفارشات 
 ی برگشتهادرخواست 
 تعداد مشتریان 
 کمبودهای محصوالت 
 آمار فروش 
  جدیدنمودار مشتریان 
 مجموع سفارش 
 سفارشات ناقص 
 آخرین سفارشات 
 کلمات کلیدی محبوب 
 بر اساس تعداد هاپرفروش ترین 
 بر اساس مقدار هاپرفروش 
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 بروشور
 محصوالت 

  لیست محصوالت با امکان جستجو و ویرایش مستقیم باSKU یا بارکد 
 ی محصولهابرچسب 
 ( شماره تجارت جهانیGTIN) 
  تفکیک محصولارسال بررسی و نظر به 
 امکان ثبت نظر مدیر روی هر محصول 
 نمایش تاریخ ایجاد و آخرین ویرایش 
 امکان ثبت محصول به صورت کارت هدیه (i)محصوالت قابل دانلود ، (i) محصول دوره ای با ،

 (i) ، محصول اجاره ای(i) محدوده معین
  تعیین قیمت، قیمت قدیم 
 موجودی غیرفعال سازی دکمه خرید با توجه به حداقل 
 قابلیت عدم انتشار محصول 
 نمایش تماس برای قیمت (i) 
 امکان ثبت تخفیف به تفکیک محصول  
 دسته بندی مالیاتی 
 امکان پیگیری موجودی 
  امکان مخفی کردن محصول و اطالع به مدیر، در صورتی که موجودی از حداقل تعیین شده

 کمتر باشد
  محصولامکان تعیین محدوده زمانی در دسترس بودن 
 تعیین حداقل و حداکثر محصول در سبد خرید 
 مجوز بازگشت یا عدم بازگشت محصول (i) 
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  به تفکیک محصول هزینه ارسال به صورت جداگانهامکان تعریف 
 ی خاص مشتریهامحدود کردن نمایش محصول برای گروه 
  صورت الزام به خرید محصوالت دیگر و اضافه شدن محصوالت انتخاب شده به سبد خرید به

 خودکار
 انتخاب محصوالت مرتبط به محصول مورد نظر 
  صفحه ثبت آدرس امکان ثبت کلمات کلیدی، عنوان و توضیحات تگ متا برای سئو و

 ی جستجوهامحصول برای موتور
 امکان ثبت چند تصویر و همچنین متن جایگزین، عنوان و ترتیب نمایش برای هر تصویر 
 ی مختلف هاصول به صورتامکان انتخاب ترکیبی از مشخصه مح 
 ی محصول به صورت اطالع رسانی یا انتخابی هاثبت ویژگی 
 ی مشتریان هایی که محصول در آنها خریداری شده جهت تحلیل عالقمندیهامشاهده سفارش

 به محصوالت مرتبط و غیر مرتبط
 امکان افزودن پیوست به همراه تصویر و لینک 
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 ی محصوالتهادسته
  ی محصول به صورت درختی در سطوح نامحدودهادستهامکان تعریف 
 تعیین محدوده قیمت برای فیلتر شدن هنگام تخصیص محصول به دسته 
 ی مشتریهاتعیین نقش 
  امکان ثبت اطالعات مربوط به سئو شامل کلمات کلیدی تگ متا، توضیحات تگ متا، عنوان

 تگ متا، و نام صفحه برای موتورهای جستجو

 

 )برند ها( هاتولید کننده          
 امکان آپلود تصویر برای هر تولید کننده 
 تعیین تخفیف 
  امکان ثبت اطالعات مربوط به سئو شامل کلمات کلیدی تگ متا، توضیحات تگ متا، عنوان

 تگ متا، و نام صفحه برای موتورهای جستجو

 

 ویرایش محصوالت به صورت کلی
 العات اصلی از جمله نمایش لیست محصوالت و امکان ویرایش اطSKU قیمت، قیمت ،

 (i) ، وضعیت انتشار، و حذف محصول(i) قدیم، مدیریت موجودی

 

 ی محصولهابررسی
 ی محصوالتهانمایش بررسی 
 نمایش امتیاز  مشتری به محصوالت 
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 تایید نظر مشتری و پاسخ به آن 

 ی محصولهابرچسب
 ی مختلفهازبانی محصوالت با قابلیت ویرایش در هانمایش لیست برچسب 

 گزارش کمبود موجودی
  گزارش کمبود موجودی )نسبت به مقدار تعیین شده در تعریف محصوالت دارای پیگیری

 موجودی(

 هاویژگی
 )انتخابی توسط مشتری( ی محصولهاویژگی
 های تعریف شده برای محصوالت و ویرایش آنهانمایش لیست مشخصه 

 )توصیفی( ی مشخصاتهاویژگی
  های تعریف شده برای محصوالت و ویرایش آنهای مشخصههالیست ویژگینمایش 

 ی پرداختهاویژگی
 ی پرداخت شامل کادو کردن محصوالت و ... هاامکان تعریف ویژگی 
 تعیین دسته مالیاتی یا معاف از مالیات 
 تعیین نوع نمایش ویژگی پرداخت 
 تعیین شرایط جهت نمایش 
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 هافروش
 (هاسفارشات )درخواست

 نمایش لیست سفارشات مشتریان با امکان جستجو 
 تسریع مشاهده سفارش با ورود شماره سند سفارش 
 ویرایش سفارشات 
  نمایش اطالعات کلی سفارش از جمله شماره سند، فروشگاه، مشتری، آدرسIP  مشتری در

 هنگام ثبت سفارش، مقادیر ریالی سفارش
 استرداد و بازپرداخت آفالین (i) 
  ویرایش اطالعات ارسالنمایش و 
 امکان تغییر روش ارسال 
 نمایش و ویرایش محصوالت جهت ارسال 
 الگ تغییرات و توضیحات سفارش 

 محموله           
 با امکان جستجو هانمایش لیست محموله 
 تنظیم به عنوان ارسال شده با یک کلیک 
 تنظیم به عنوان تحویل شده با یک کلیک 
 چاپ برگه بسته بندی 
  چاپ برگه ارسال )فاکتور مشتری( به صورت فیش پرینت یا برگهA4 
 امکان ثبت کد پیگیری 
 امکان ثبت نظر مدیر 
 امکان تغییر تاریخ ارسال 
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 امکان تغییر تاریخ تحویل 
 های ارسال توسط مدیر سیستم امکان تعریف و تنظیم جدول شیفت 

 

 (i) ی برگشتهادرخواست
 ی برگشت با امکان فیلترهامشاهده و ویرایش لیست درخواست 
 ویرایش اطالعات درخواست شده شامل دلیل برگشت 
 مشاهده نظر مشتری 
 امکان ثبت نظر مدیر 
 امکان مدیریت کارت هدیه (i) 
 امکان مشاهده و ویرایش سبد خرید مشتریان 
 امکان مشاهده و ویرایش فهرست عالقمندی مشتریان 
 امکان مشاهده کاالهای پرفروش 
 محصوالت خریداری نشده امکان مشاهده 
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 هامشتری
 هامشتری
 مشاهده و ویرایش مشتریان با امکان فیلتر 
  امکانExport گرفتن از مشتریان 
  از طریق پیامک امکان ثبت تایید عضویت 
 گروه بندی مشتری در قالب نقش مشتری 
  به حقوقیمشتریان حقیقی انتساب 
 ثبت نظر مدیر در مورد مشتری 
 معافیت مالیاتی 
 فعال یا غیرفعال کردن مشتری 
 ی مشتریهاتاریخ ثبت نام و الگ فعالیت 
 سفارشات مشتری 
 ی مشتریهاآدرس 
 سبد خرید کنونی مشتری 
 فهرست عالقمندی مشتری 
 )سفارش به جای مشتری )جهت سفارش تلفنی 
 ارسال پیام خصوصی قابل مشاهده در صندوق پیام مشتری 

 ی مشتریهانقش
 امکان ارسال رایگان 
 کان معافیت مالیاتیام 
 امکان فعال سازی طول عمر رمز عبور 
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 تغییر نقش مشتری با خرید محصوالت خاص 

 مشاهده مشتریان آنالین
 امکان دسترسی به اطالعات مشتری با یک کلیک 
  مشاهدهIP مشتری 
 مشاهده آخرین صفحه دیده شده به همراه تاریخ 

 ی مشتریهاگزارش
  فیلتربر اساس مجموع سفارش با امکان 
 بر اساس تعداد سفارش با امکان فیلتر 
 تعداد مشتریان ثبت نام شده در فواصل زمانی مشخص 

 الگ مشتری
 ی مشتریهاالگ فعالیت

 ی مشتری با امکان فیلترهامشاهده الگ فعالیت 
 

 هاجشنواره
 (i) هاتخفیف 

 با امکان فیلتر هاامکان مشاهده لیست تخفیف 
 شامل تخصیص به مجموع سفارش، اختصاص به  امکان تعیین نام و نوع تخفیف

، و ها، اختصاص به تولید کنندگان، اختصاص به سفارشهامحصوالت، اختصاص به دسته
 اختصاص به زیرمجموعه سفارش
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 امکان تعیین تخفیف به صورت مقداری و درصدی 
 امکان تعیین حداکثر مقدار تخفیف 
 امکان ثبت تاریخ شروع و پایان تخفیف 
 ص تخفیف به کوپنامکان تخصی 
 ی دیگر و محدود سازی آنهاامکان استفاده با تخفیف 
  امکان تعیین الزامات تخفیف 

o به عنوان مثال برای گروه مشتری و یا داشتن محصول خاصی در سبد خرید 
 امکان مشاهده تاریخچه مصرف از تخفیف 

 (i) مشترکین خبرنامه
  فیلترامکان مشاهده لیست مشترکین خبرنامه با امکان 
 امکان ویرایش اطالعات مشترکین 

 (i) هاکمپین
 به همراه فیلتر هاامکان مشاهده لیست کمپین 
 هاویرایش اطالعات عمومی کمپین 
 تعیین برنامه زمانی ارسال 
 ی خاصهامحدود سازی به نقش 
  استفاده از کلیدهای پیام )برای مثال مقدار %Store.URL% با آدرس فروشگاه جایگزین

 شود(می
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 مدیریت محتوا
 صفحه اصلی

  به صورت کامال گرافیکی یکاشمجموعه های امکان مشاهده و ویرایش 
 و استایل اختصاصی برای هر کاشی امکان ثبت ترتیب نمایش، تصویر پس زمینه، لینک 

 هاصفحه 
 ی طراحی شدههاامکان مشاهده و ویرایش لیست صفحه 
  امکان ویرایش صفحات با ویرایشگرHTML 
  تعیین آدرس دلخواه )زیرمجموعه آدرس سایت( برای صفحهامکان 
 امکان عدم انتشار صفحه 
 امکان تعیین رمز عبور برای دسترسی به صفحه 
 امکان محدود سازی به نقش مشتری 
 امکان محدودسازی به فروشگاه 
 امکان دسترسی در زمانی که فروشگاه بسته است 
 یدی تگ متا، توضیحات تگ متا، عنوان امکان ثبت اطالعات مربوط به سئو شامل کلمات کل

 تگ متا، و نام صفحه برای موتورهای جستجو

 قالب پیام
 ی پیامهاامکان مشاهده لیست قالب 
 ی پیام به صورت هاامکان ثبت قالبHTML 
 امکان ارسال برای گیرنده دیگر 
 امکان پیوست فایل 
 امکان محدودسازی برای فروشگاه 
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 اخبار
 موارد اخبار

  مشاهده و ویرایش اخبارامکان 
 امکان ثبت عنوان، توضیح کوتاه و توضیح کامل برای اخبار 
 امکان دریافت نظر از کاربران 
 تعیین بازه تاریخی برای نمایش اخبار 
 ی خاصهامحدودسازی به فروشگاه 
 غیرفعال سازی نمایش خبر 
 متا، عنوان  امکان ثبت اطالعات مربوط به سئو شامل کلمات کلیدی تگ متا، توضیحات تگ

 تگ متا، و نام صفحه برای موتورهای جستجو

 نظرات اخبار
 امکان مشاهده لیست نظرات اخبار با امکان فیلتر 
 امکان تایید، عدم تایید و حذف نظرات اخبار به صورت گروهی 

 نظرسنجی
 هاامکان مشاهده و ویرایش لیست نظرسنجی 
 امکان تعیین زبان خاص برای نظرسنجی 
 سازی نظرسنجی امکان غیرفعال 
 مجوز رای به کاربر مهمان 
 محدودسازی بازه زمانی نظرسنجی 
 امکان مشاهده نتایج نظرسنجی 
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 پیکربندی
 تنظیمات

 عمومی و متفرقه
 امکان آپلود لوگوی سایت 
 امکان انتخاب تم 
 نمایش هشدار کوکی 
 امکان بستن فروشگاه 
  صفحه تماس با ماامکان فعال یا غیرفعال سازی فیلدهای موضوع و ایمیل در 
 منوی اصلی هاامکان فعال یا غیرفعال سازی آیتم 
 ی اجتماعیهادهی رسانهامکان آدرس 
 دسته بندی، تولید کننده و  دهیآدرسسازی نقشه سایت به همراه تنظیماتی از جمله فعال

 محصول
 تغییر عنوان فروشگاه 
 تنظیمات سئو عنوان فروشگاه و صفحات 
  ی هافایلو فشرده سازی امکان ترکیبJavaScript 
  ی هافایلو فشرده سازی امکان ترکیبCSS 
  فعال یا غیرفعال سازی پیشوندWWW 
 ی غیر غربی )کاراکترهایی نظیر تشدید را حذف می کند(هافعال سازی نام 
  فعال سازی یا غیرفعال سازیURLی استانداردها 
 ات سایتتمام صفحی متا برای هاامکان فعال سازی برچسب 
 ی متاهاامکان باز کردن گراف تگ 
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  امکان آپلود تگHead به صورت سفارشی 
  امکان محدودسازیIPی مجاز برای ورود مدیرها 
  اجبارSSL برای همه صفحات سایت 
  امکان فعال سازی محافظXSRF برای قسمت مدیر 
  امکان فعال سازی محافظXSRF برای فروشگاه 
  امکان فعال سازیHoneypot 
 امکان ایجاد کلید رمزنگاری خصوصی 
  امکان فعال سازیCaptcha و تنظیم نمایش آن روی صفحات مختلف 
  پشتیبانی ازreCaptcha   2نسخه 
 و گزارشات  هاامکان تغییر تنظیمات برای خروجیPDF  از جمله آپلود لوگو، تعیین متن

 پانویس چپ و راست و ...
 جهت افزایش سرعت سایت با در نظر گرفتن حجم  هاامکان بارگذاری تغییر ترتیب بارگذاری

 کاری سایت
  امکان پشتیبانی ازFull-Text دیتابیس 

 مشتری
 ال )نام کاربری و رمز(، موبایل)شماره تماس و کد فعامکان تغییر نحوه ثبت نام شامل استاندارد

 ، غیر فعال)ثبت مشتری توسط مدیر سایت(، تایید ایمیل، تایید مدیرسازی(
  اطالع رسانی برای ثبت نام مشتری جدیدامکان 
 امکان اجباری کردن ثبت نام برای محصوالت قابل دانلود 
 تعیین حداقل طول رمز عبور 
 امکان رمزنگاری رمز عبور مشتری 
 امکان بازیابی رمز عبور 



 

 
16 

 

 
 

 موفقهای ناتنظیم قفل شدن ورود درصورت ورود امکان 
 غییر آن توسط مشتریامکان تغییر مشخصات حساب کاربری و تنظیمات ت 
 امکان تغییر تنظیمات پروفایل مشتری 
 قه زمانیطامکان تغییر من 
  امکان فعال یا غیرفعال سازی فیلدهای مشتری و همچنین اجباری کردن آنها از جمله فیلدهای

 آدرس مشتری
 ی سفارشی برای مشتریهاامکان تعریف ویژگی 
 ی سفارشی برای آدرس مشتریهاامکان تعریف ویژگی 

 سفارش
 امکان اجازه پرداخت به کاربر ناشناس (i) 
 امکان نمایش مجموع سفارش روی سربرگ پرداخت 
 امکان نمایش روش های پرداخت مشتری در فاکتور دیجیتال 
 امکان اجباری کردن تایید شرایط استفاده از خدمات 
 سفارش تکمیل شد»و « صدور صورتحساب»ی هاامکان فعال یا غیرفعال سازی صفحه» 
 امکان تعیین حداقل مبلغ سبد خرید به تفکیک و سرجمع 
 تعیین فرمت شماره سفارش 
 امکان اجازه سفارش مجدد سفارش قبلی 
  تنظیمات پیوستPDF فاکتور 
 امکان فعال یا غیرفعال سازی درخواست برگشت سفارش توسط مشتری 
 امکان محدودسازی روزهای برگشت سفارش 
  سفارشامکان آپلود فایل برای برگشت 
 سفارشی سازی دالیل برگشت 
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 سفارشی سازی مراحل اقدامات درخواستی برای برگشت 

 ارسال
 امکان دریافت محصول از فروشگاه 
 امکان اسکن )شمارش( مجدد )تطبیق( محصوالت آماده ارسال به ازای فاکتور 
 امکان تعیین حداقل مبلغ سفارش جهت ارسال رایگان 
 هاامکان تغییر تنظیمات اعالن 
 ارشی سازی تنظیمات صفحه ارسالسف 

 بروشور
 امکان سفارشی سازی صفحه جستجو 
 ی محصولهاسفارشی سازی نقد و بررسی 
 سفارشی سازی کد اشتراک گذاری و ارسال به یک دوست 
 تنظیمات مقایسه محصوالت 
  ،تنظیمات بازاریابی محصوالت دیگر شامل نمایش محصوالت پرفروش، محصوالت جدید

 شده و ...محصوالت مشاهده 
  تنظیمات فیلدهای محصول شامل نمایش کدSKU ،GTINو شماره پارت تولید کننده ، 
 هاتنظیمات صفحات کاتالوگ 
 هاتنظیمات مشاهده برچسب 

 سبد خرید
 سفارشی سازی سبد خرید 
 غیرفعال سازی سبد خرید کوچک 
 هاسفارشی سازی صفحه عالقمندی 
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 باشگاه مشتریان
  های افزار باران تمامی موارد مربوط به امتیازات، اعتبارات، کارتهنگام اتصال سایت به نرم

 هدیه قابل فراخوانی می باشد.

 اخبار
 فعال یا غیرفعال سازی اخبار 
  لینکRSS 
 امکان محدودسازی ارسال نظر به مشتریان ثبت نام شده 
 اطالع رسانی برای نظر جدید و نیاز به تایید نظرات 

 مدیا
  دیتابیس یا فایل سیستمامکان ذخیره تصاویر در 
 امکان محدود سازی اندازه تصاویر 
 امکان بزرگنمایی تصاویر 
 امکان سفارشی سازی تنظیمات تصاویر محصوالت به صورت مجزا 
 امکان سفارشی سازی تنظیمات تصاویر برای صفحات دیگر به صورت مجزا 

 کشورها
 ی بین المللیهاامکان تعریف کشورهای مختلف برای فروشگاه 
 کشور جهت استفاده در ارسال و محاسبه هر  به ازای ها، شهر و منطقهامکان تعریف استان

 قیمت ارسال

 هازبان
  چپ به راست»یا « راست به چپ»امکان تعریف چندین زبان همزمان با قابلیت تنظیم» 
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 ی سایت به زبان انگلیسی یا فارسی و ترجمه و آپلود برایهاامکان دریافت فایل ترجمه متن 
 ی دیگرهازبان

 امکان تعیین ارز پیش فرض برای هر زبان (i) 

 ی پولهاواحد
 هاامکان تعریف چندین ارز با قابلیت آپدیت خودکار نسبت آن (i) 
 امکان تعیین نوع گرد کردن مبالغ 

 پرداخت
 ی پرداختهاروش

  به پرداخت"امکان اتصال به درگاه های بانکی مانند درگاه" 
  برای نمایش به مشتریامکان ثبت توضیحات 
 هاامکان تعریف مبلغ اضافی برای استفاده از روش پرداخت 

 ارسال
 تاریخ ارسال

 امکان تعریف حداقل و حداکثر زمان قابل ارسال پس از تایید سفارش 
 امکان فعال یا غیرفعال سازی روزهای ارسال 
 ی ارسالهاامکان تعریف شیفت 
 ارسالی هاامکان فعال یا غیرفعال سازی شیفت 

 قابل استفاده هستند. Stand Alone( همراه شده اند، برای حالت i) مواردی که باتوجه: 
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 امکانات قابل توسعه

 ارتباط با نرم افزار فروشگاهی باران
 زمانیامکان یکپارچه سازی فروشگاه اینترنتی با نرم افزار فروشگاه باران به عنوان نرم افزار سا: 

، ویژگی ها، گروهبندی ها، برندها، )مصرف کننده، فروش، تخفیفات( محصوالت، قیمت ها
 مشتریان، اعتبارات، کارت های هدیه، سفارشات، آدرس ها و سایر موارد مرتبط

 

 نرم افزار موبایل
Android 

 امکان مشاهده و استفاده از تمام امکانات سایت شامل پنل ادمین و سمت مشتری

iOS 
ز امکان ارائه در حال حاضر وجود ندارد و استفاده ا apple storeبا توجه به بسته بودن سرویس 

 قابل استفاده است. Home screenآن در قالب 
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Market place         
 به صورت نامحدود هاامکان تعریف فروشنده 
 الگین با دسترسی محدود توسط فروشنده 
  فروشندهامکان تعریف محصوالت توسط خود 
 نمایش فروشنده روی صفحه جزئیات محصول 
 امکان مشاهده و ویرایش سفارشات فروشنده 
 مشاهده محصوالت خریداری نشده 

 هر فروشنده فقط می تواند محصوالت خودش را ببیند و ویرایش کند. توجه:
  

 تیکت گذاری
 ی مختلف جهت پاسخگوییهاامکان تعریف دپارتمان 
  مشتریانامکان ثبت تیکت توسط 
 ی سایتهاتوسط ادمین هاامکان پاسخگویی به تیکت 
 ی انجام شدههاو گفتگو هاامکان مشاهده لیست تیکت 

 

 انجمن )تاالر گفتگو(
 هافعال یا غیرفعال سازی انجمن 
 هاامکان ایجاد گروه انجمن 
  مدیر انجمن»امکان تعریف کاربرانی با نقش» 
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 با امکان جستجو هاامکان ایجاد لیست انجمن 
 امکان پرسش و پاسخ و ایجاد انجمن جدید توسط مشتریان مجاز 
 ... امکان ویرایش پست، انتقال به انجمن دیگر، پاسخ و 
 رای دادن به پست 
  امکان استفاده از ویرایشگرBBCode  برای انجمن 
 ... سفارشی سازی مجوزهای مرتبط با انجمن از جمله ارسال پیام خصوصی و 

 بالگ
 کانات بالگام

 (امکان ارسال پست به صورت مبتدی یا حرفه ایHTML Editor) 
 تعریف برچسب پست 
 توضیح مختصر 
  محدوده زمانی پست ارسالی 
 امکان مشاهده لیست نظرات بالگ با امکان فیلتر 
 امکان تایید، عدم تایید و حذف نظرات بالگ به صورت گروهی 
 نام شده امکان محدودسازی ارسال نظر به مشتریان ثبت 
  لینکRSS 
  امکان ثبت اطالعات مربوط به سئو شامل کلمات کلیدی تگ متا، توضیحات تگ متا، عنوان

 تگ متا، و نام صفحه برای موتورهای جستجو
 


