امکانات موجود در  CMSاختصاصی
به روزرسانی 97/10/25

ردیف

عنوان

.1

طراحی گرافیکی  UI / UXاختصاصی طبق فایل گرافیکی PSD

.1

استفاده از سیستم مدیریت محتوا اختصاصی و طراحی شده و عدم استفاده از  CMSهای عمومی مانند وردپرس و جومال و...

.2

واکنش گرا و سازگار با موبایل و تبلت

.3

اپلیکیشن اندروید  ،پنل مدیریتی سیستم مدیریت محتوا

.4

ارائه راهنمای تدوین متن های وب سایت بر اساس اصول SEO

.5

رعایت اصول طراحی وب سایت منطبق با استاندارد های گوگل

.6

امکان اضافه کردن ماژول در فاز های بعدی و محدود نبودن

.7

تعریف تعداد نامحدود دسته بندی در بخش مدیریت جهت استفاده در وب سایت به صورت سلسه مراتبی

.8

تعریف گالری تصاویرجهت نمایش در وب سایت یا در محتوای وب سایت

.9

جستجوی پیشرفته مطالب منتشر شده بر اساس عنوان

.11

پایگاه داده ی قدرتمند و طراحی کامال اختصاصی به منظور افزایش سرعت و حجم باالی ذخیره سازی

.11

نمایش بایگانی وب سایت به منظور ایندکس شدن سایت در موتورهای جستجو

.12

مدیریت محتوا به صورت چند نویسنده

.13

ایجاد نوشته های جدید با استفاده از  SLUGدر  URLبه منظور باالرفتن  SEOسایت و پشتیبانی از زبان فارسی

.14

ویرایشگر حرفه ای در بخش مدیریت مانند Word

.15

بخش  SEOجهت وارد کردن توضیحات و کلید واژه ها و استفاده خودکار در بخش  metaهای سایت

.16

نمایش مسیرخطی مطالب  breadcrumbو رعایت اصول  Googleجهت ایندکس بهتر

.17

درج تصاویر مختلف (گالری عکس) برای مقاالت و اخبار  ،محصوالت و نمونه کارها

.18

ایجاد صفحات مختلف به تعداد نامحدود

.19

ایجاد  Sitemapداینامیک جهت افزایش سئو وب سایت

.21

ایجاد خودکار آدرس کوتاه صفحات

.21

طراحی وب سایت در  2زبان فارسی وانگلیسی و قابلیت مدیریت جداگانه در وب سایت و امکان افزودن سایر زبان هاا
به صورت نامحدود (عربی  ،آلمانی  ،چینی  ،روسی و ) ..و کنترل همه زبان ها و صفحات فقط در یک پنل مدیرتی
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.22

ماژول آماری بازدید وب سایت و اتصال به سرویس های پیشرفته مانند Google Analytic

.23

رعایت یکپارچگی گرافیکی در تمامی صفحات سایت و همه زبان ها

.24

ایجاد بخش اخبار در وب سایت و نمایش اخبار جدید

.25

منو ساز داینامیک و قابلیت درج آدرس صفحات

.26

سیستم مدیریت فایل داینامیک جهت مدیریت انواع فایل ها

.27

مدیریت اسالیدر و بنرهای سایت در ادمین

.28

انتشار سریع مطالب در تمام شبکه های اجتماعی در باالی هر نوشته سایت

.29

سیستم مدیریت نظرات کاربران و عدم انتشار بعد از تاییدادمین

.31

صفحه تماس با ما  -درباره ما و...

.31

قابلیت ثبت نام و ورود در سایت توسط اعضا

.32

انتقال سایت و ریدایرکت  301صفحات جهت مهاجرت از سایت قدیم به سایت جدید

.33

ایجاد گالری تصاویر به صورت نامحدود و اتصال به انواع صفحات ایجاد شده

.34

سرعت باالی باز شدن صفحات به دلیل بهینه بودن قالب اختصاصی طراحی شده

.35

قابلیت عضویت در خبرنامه ایمیلی و سرویس های مانند Mail Chimp

.36

امن در مقابل  Attackهای  SQL Injection - XSSو CSRF

.37

داینامیک و دارای بخش مدیریتی جهت کنترل کلیه محتوای وب سایت

.38

فرم ساز با قابلیات اتصال به انواع صفحات ایجاد شده  +مدیریت و کنترل کامل در ادمین با امکان طراحی دلخواه در
مدیریت و افزودن انواع المان های ورودی مانند (تقویم فارسی  Select box ، input box ،و )...

.39

امکان  Downکردن وب سایت توسط مدیریت و اجازه کنترل وب سایت تنها در بخش ادمین و نمایش پیامی مبنی بر
اینکه در حال به روزرسانی سایت هستیم !

.41

امکان ارتقاء زبان وب سایت تا  68زبان زنده دنیا به صورت همزمان در یک پنل مدیریتی

.41

ایجاد منوهای چند سطحی به صورت نامحدود و رسپانسیو در موبایل

.42

طراحی جداول به همراه پک آیکن با بیش از  600نوع آیکن جهت استفاده در صفحات

.43

امکان ایجاد انواع صفحات از نوع (نمونه کار  ،معرفی شرکت های زیر مجموعه  ،معرفی محصوالت  ،مقاالت  ،صافحات
با رابط کاربری متفاوت

.44

تعریف سطوح دسترسی گسترده به همراه ایمیل نقش فعالیت مدیران وب سایت
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.45

استفاده از فریم ورک هایی مانند  VUE.jsو  Laravelو Bootstrap 4

.46

قابلیت تشخیص تاریخچه لینک صفحات ،در صورت تغییر لینک صفحه آدرس های قبلی باا ریادارکت  301باه صافحه
جدید منتقل میشوند  ،این ویژگی احتمال بروز خطای  404را کاهش داده و موجب باال رفته رتبه  SEOمیشود

.47

رابط کاربری مدیریتی ساده و منطبق با موبایل

.48

برخورداری از راهکارهای  Cacheدر صفحات به جهت افزایش سرعت لود وب سایت

.49

امکان آرشیو کردن مطالب قدیمی یا بی کیفیت  ،این ویژگی پست های آرشیو شده را در سایت نماایش نمیدهاد اماا
لینک آن از نظر گوگل محفظ مانده است  ،و بعد از آرشیو شدن یک نوشته مدیر میتواند در وب مستر تاولز  URLآن
را حذف کند .با این روش گوگل خطای  404برای پست ها نمی زند و موجب پایین آمدن رتبه سایت نیز نمیشود.

.51

امکان نمایش مطالب مرتبط با کمک سیستم جستجو معنایی ،این روش مطالبی را که از نظر محتوایی مشابهه باشاد را باه
کاربر پیشنهاد میدهد.

.51

امکان ویرایش و تایید و عدم تایید دیدگاه ها

.52

امکان بازیابی محتوای بایگانی شده و یا حذف دائمی
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