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و شما مرحله به مرحله    اجرا میگرددمرحله    9طی    پروژه موردنظراحتراما با توجه به مذاکرات صورت گرفته  
 از روند به روز پیشرفت پروژه از طریق همکاران ما مطلع خواهید شد. 

 

 مراحل اجرای پروژه در یک نگاه

 توضیحات  مرحله  

 تحلیل و آنالیز کامل نیازمندی های مشتری  1

 اجرای طرح گرافیکی پیشنهادی 2

 توسط کارفرما پیشنهادی در فتوشاپ / فیگما تایید طرح گرافیکی  3

   HTML قالبتبدیل طرح گرافیکی به  4

 اختصاصی  CMSبر روی نصب قالب   5

 اجرای موارد اختصاصی پروژه مطابق پروپزال درخواستی   6

 تست و رفع خطا 7

 نصب و استقرار پروژه  8

 شروع پشتیبانی   9
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 شرح خدمات مرحله 

 آنالیز کامل نیازمندی هاتحلیل و  1

 ارائه فرم های اولیه جهت آشنایی با اهداف کلی از اجرای وب سایت   ●
 آنالیز اهداف و خواسته ها و نوع خدمات مورد درخواست   ●
 آنالیز و بررسی کامل وب سایت رقبای اصلی   ●
 گوگل  و ارائه جهت تدوین متونآنالیز کلمات کلیدی جهت یافتن بهترین عناوین متناسب با میزان جستجوها در  ●

2 

 

 طراحی قالب گرافیکی در قالب تصویر 

 تایید شده و فرم گرافیک در فاز یک  Layout( اصلی وب سایت بر اساس Templateطراحی طرح گرافیکی ) ●
 طراحی پارامترها و بخش های مورد درخواست در طراحی قالب کلی  ●
اعمال کلیه اصالحات و تغییرات متناسب و هماهنگ با خواسته های قبلی کارفرما به منظور تایید طرح نهایی وب   ●

 سایت  
 طراحی بخش های اصلی دیگر وب سایت و صفحات داخلی بر مبنای طرح اصلی تایید شده  ●

 تایید طرح گرافیکی  3

 تایید طرح گرافیکی توسط کارفرما  ●
 دریافت کلیه اطالعات و مستندات خام از شرکت )بخش هایی همچون درباره ما، تماس با ما، اهداف شرکت(  ●
 ( SEOارائه راهنمای تدوین متن های وب سایت بر اساس قواعد و اصول سئو )  ●
  Descriptionو  Title، Keywords( صفحات شامل  Tagsمشاوره به منظور تدوین کلیه تگ های ) ●

 CSSو    HTMLتبدیل طرح گرافیکی به رابط کاربری وب سایت  4

 HTML , CSSتبدیل کامل تصویر گرافیکی به قالب اجرایی   ●

 تبلت  - موبایل  – صفحات  دسکتاپ  Responsiveرعایت کلیه قواعد مربوط به  ●

 طراحی بهینه و سبک  ●

    PWAاجرای نسخه  ●

 بر روی رابط کاربری CMSنصب  5

 اختصاصی سپهرگستر  CMSبا استفاده از    Laravelو فریم ورک  PHPبرنامه نویسی سایت با زبان   ●

گوگل به راحتی بتواند اطالعات و تگ   رباتبر اساس استاندارد گوگل به گونه ای که  HTMLاجرای کد و تگ های  ●
 ایندکس کند های مورد نظر را از کد وب سایت 
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شود به گونه ای که بر آن اساس بتوان  ایجاد استراتژی در برنامه نویسی اطالعاتی که از دیتابیس خوانده می ●
 باالیی داشته باشند.صفحات ایجاد شده را در گوگل ایندکس نمود و سرعت بارگذاری  

 و اجرای کلیه لینک های ایجاد شده در بخش های مختلف داینامیک وب سایت   آنالیز ●
 نصب پکیج آماری گوگل جهت دریافت اطالعات آماری از بازدیدکنندگان وب سایت   ●

 اجرای موارد اختصاصی پروژه مطابق پروپوزال درخواستی  6

 اجرای موارد اختصاصی براساس پروپوزال درخواستی  ●

 پایگاه داده و نرم افزار مرتبط و قابل مدیریت در یک پنل مشترک با سایر ماژول های سیستمایجاد  ●

 تست و رفع خطا  7

 ورود اطالعات، سعی و خطا در فرم های ورودی و پنل های مدیریتی جهت تست برنامه ها و مشاهده خروجی ●
 گزارشات و جستجوها در سایت اصالح و ویرایش کلیه اطالعات و تست کلیه خروجی ها،  ●

 وبسایت و رفع آنها    SEOبررسی مشکالت  ●

 در محیط اجرایی   نصب و استقرار 8

  Direct Admin یا کنترل پنل Ubuntu نصب و استقرار در بستر محیط اجرایی سرور  ●
 DNSو درج  اتصال دامنه به وب سایت ●
 Cache  Redisفعال سازی سیستم  ●
 یا ابرآروان   Cloud Flareاجرای فایروال ابری  ●
 تصاویر وب سایت  ودکار فعالسازی سیستم بهینه ساز خ  ●
 Site Mapاجرای    Google Search Consoleدرج دامنه سایت در  ●

 پشتیبانی وب سایت  9

 در محیط اجرایی   رفع کلیه خطاها و ایرادات در سایت ●
 ارائه بهترین نتیجه تغییر در برنامه های وب سایت در جهت  ●
 اضافه کردن امکانات جدید در سایت با توافق طرفین  ●
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 اختصاصی سپهر گستر    CMSویژگی های پیشنهادی

 

 طراحی تم اختصاصی صفحه اول مطابق برند و پرسونای کسب و کار  .1

 های متن باز   CMSو عدم استفاده از اختصاصی سپهر گستر  CMSاستفاده از  .2

 در طراحی و تولید نرم افزار مدیریتی    استفاده از  تکنولوژی های به روز و جدید  .3

 و سرعت بارگزاری باال تبلت  - موبایل  –طراحی واکنش گرا در دسکتاپ  .4

 و اپلیکیشن اندروید   PWAدارای نسخه  . 5

 در فضای مجازی  ینان امنیت باال و قابل اطم .6

   بدون وابستگی به سرویس های خارجی ماژول کوتاه کننده لینک داخلی .7

 نوتیفیکیشن خودکار مطالب جدید امکان ارسال پوش  .8

   انتشار صفحه در آینده  امکان ایجاد صفحات با حالت  .9

 مدیریتی و قالب   رعایت یکپارچگی گرافیکی در تمامی صفحات قالب  .10

 SEOجهت ارتقا رتبه    داینامیک و استاندارد خودکار  Sitemapایجاد   .11

 و حذف یا انتشار آنها مدیریت دیدگاه کاربران  .12

 ی و صفحه ساز پست ها   ویرایشگر حرفه ا .13

 محتوا منشتر شده قابلیت تعریف دسته بندی چندسطحی  .14

 سایت   بازشدن صفحات افزایش سرعت  به منظور کدنویسی بهینه  .15

 جهت افزایش سرعت و کاهش ارتباطات با دیتابیس   Redis Cacheبرخورداری از  .16

 مدیریت تصاویر و بنرها توسط گالری ساز و مدیریت فایل  .17

 با بازدیدکنندگان سایت  گفتینو   آنالینسامانه چت  .18

 صفحه درباره ما و رزومه کاری ایجاد   .19

   صفحه تماس با ما با کپچا مخفی  .20

 و طراحی اختصاصی  Laravelفریم ورک پایه بر  .21

    جهت افزایش امنیت    IPبا مدیریتی قابلیت محدود سازی دسترسی به پنل  .22

 به صورت خودکار بدون نیاز به استفاده از نرم افزار واسط  تغییر اندازه و فشرده سازی تصاویر  .23
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 با حجم کمتر   به منظور افزایش سرعت بازشدن تصاویر  WEBPفرمت   بهتبدیل و تغییر تصاویر آپلودی   .24

   پشتیبانی از پوش نوتیفیکیشن آخرین مطالب  . 25

 برگه و.. –مقاله  –نمونه کار  –و تعریف انواع صفحات مانند خبر   پشتیبانی از فیلد اضافی  .26

  SQL Injectionامن در مقابل روش های هک مانند   .27

 با جزییات باال  و کنترل سطوح دسترسی به بخش های مختلف   امکان مدیریت نقش های مدیران .28

 در منوهای باالی سایت و فوتر   صورت چند سطحی نامحدودماژول منو ساز و قابلیت طراحی درگ و دراپ به   .29

 ماژول نظرات کاربران و انتشار یا عدم انتشار و...  .30

 بازیابی رمز ورود توسط پیامک  .31

 گزارشات به ورود به سامانه در بخش مدیریت  .32

 ارسال پیامک بعد از ورود به سایت یا حساب کاربری جهت اطالع رسانی  .33

 جهت استفاده بهتر در شب / روز  ن به تاریک تغییر رنگ پنل مدیریت از روش .34

 گزارشات مربوط به فعالیت فایل منیجر از آپلود و ایجاد تغییرات در فایل ها توسط مدیران .35

 دقیقه    30در  کمتر از   استفاده  و یادگیری  آسانرابط کاربری مدیریتی  .36

 پشتیبان دسترسی کامل به دیتابیس و هاست توسط مشتری به منظور گرفتن نسخه  .37

 در صفحات حذف شده  SEOجهت ارتقا رتبه    301ماژول هدایت صفحات با کد   .38

 Embed Codeیا درج فیلم های آپارات با روش اتصال به انواع فرم ساز و نظرسنجی ساز   . 39

 سایت های چند زبانه   SEOرعایت  و  امکان افزودن زبان های مختلف  .40

   مدیریت محتوا به صورت چند نویسنده  .41

   مطالب منتشر شده جستجو پیشرفته  .42

 بهینه سازی پایگاه داده به منظور ذخیره سازی انواع اطالعات با سرعت دریافت باال  .43

   توسط کاربران در شبکه های اجتماعی سایت قابلیت انتشار صفحات  .44

 داینامیک  FAQهای متداول یا  ماژول پرسش  .45

 صفحات توسط مدیر  Canonical و SEOامکان تغییر متا تگ های   .46

 SEOو ارتقا  امنیت  راتقابه جهت   SSLدارای سرویس صدور گواهینامه   .47
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 رگستر اختصاصی سپه  ویژگی های پیشنهادی فروشگاه اینترنتی

 

 و هماهنگی کامل با سایر ماژول ها  اختصاصی  CMSدارای کلیه امکانات ماژول  1

 امکان تعریف و فروش انواع محصوالت ساده و ترکیبی با امکان تعریف و تخصیص رنگ و سایز  2

 هر کاال با کد اختصاصی امکان ایجاد تنوع محصولی و کنترل تعدادی و قیمتی  3

 و کارایی باال در فروشگاه های اینترنتی بزرگ  ایجاد بی نهایت محصول 4

 نمایش پربازدیدترین محصوالت 5

 نمایش محصوالت پرفروش  6

 نمایش محصوالت ارزان 7

 نمایش محصوالت گران  8

 نمایش محصوالت دارای تخفیف  9

 الت جدید نمایش محصو 10

 نمایش محصوالت قدیمی  11

 به خریدار  اطالع رسانی پیامکی یا ایمیلی بعد از ثبت سفارش  12

 Androidگوشی به همراه نسخه قابل نصب روی  PWA نسخه اندروید فروشگاه  13

 بر اساس پارامترهای های بازه قیمتی و ویژگی های کاالها  جستجو پیشرفته محصوالت 14

 امکان فیلتر پذیری و طبقه بندی اطالعات امکان تعریف انواع ویژگی ها با  15

 هستند   SEOدر قالب کاتالوگ ها منتشر میشوند و مطابق با رعایت اصول   محصوالت 16

 و آزاد سازی آنها در صورت عدم تکمیل خرید   محصوالت درون سبددرج سبد خرید هوشمند ، زمانبندی  17

 نمایش فاکتور فروش و حواله انبار  18

 SKUبر اساس کد   و کاالها و تعدادی انبار نمایش مانده موجودی ریالی   19

 کنترل تعداد موجودی فیزیکی در انبار و فروش روی سایت  20

  قابلیت چندین آدرس مشتری  21

 از حساب کاربری  هاکنترل، بررسی و پیگیری سفارش   22

 بر روی فاکتور خرید  مشاهده رسید دریافت وجه 23
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 با امکان خرید از سایت با کیف پول داخلی  ماژول کیف پول و اعتبار حساب 24

 در سمت مدیریت و تخصیص روی کاتالوگ  تعریف ویژگی های محصول  25

 از سمت مشتری  فیلتر روی ویژگی های محصول 26

   سیستم مالیات بر ارزش افزوده 27

 محصوالت  ویژگی مانند و پارامترهای مختلف   امکان تخفیف شاخه روی دسته کاال 28

 با هزینه ها و توضیحات مجزا بر اساس استان و شهر  حمل و نقل تعریف انواع روش های   29

 و کد کاال   گزارش فروش بر اساس خریدار و بازه زمانی 30

 گزارش کاردکس کاال  31

 گزارش کاتالوگ های بدون موجودی  32

 و بر اساس مقصد ارسال کاال  گزارش وضعیت سفارشات 33

 به تفکیک ماه و سال  گزارش فروش کل 34

 رخ داده در هنگام خرید  درگاه پرداخت آنالینگزارش تراکنش های  35

 و تخفیف گارانتی ها مختلف روی محصول   مدیریت گارانتی ها 36

 در سمت مدیریت  مدیریت انواع وضعیت های سفارشات 37

 از سمت مدیریت در شرایط خاص  قابلیت غیرفعال سازی ثبت سفارش 38

 خروجی اکسل از سفارشات و کاال 39

 قابلیت فعال سازی و غیرفعال سازی درج دیدگاه   40

 امکان تنظیم درصد ارزش افزوده توسط فروشگاه  41

 مدیریت موجودی کاال و نمودار قیمتی و تعدادی امکان  42

 امکان محدود سازی سقف سفارش  43

 بر اساس دسته بندی   امکان دسته بندی محصوالت و فیلتر و دسته بندی کاالها 44

 ع درگاه پرداخت امکان کنترل و مدیریت انوا 45

 امکان پرداخت وجه سفارش توسط ارز دیجیتال  46

 گزارش موجودی کیف پول داخلی کلیه مشتریان   47

 امکان انتقال وجه بین حساب های کاربری   48
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 نمودار تعداد فاکتور های ثبت شده در بازه ماهیانه و روزانه  49

 و روزانه  نمودار جمع کل فاکتورهای ثبت شده در بازه ماهیانه 50

 و عضویت خریداران هر فروشگاه  Multi Storeچند فروشگاه امکان طبقه بندی قیمت و تعداد کاالها بر اساس  51

 امکان جستجو سریع در باالی سایت بر اساس عنوان و کد کاال 52

 برخورداری از منو ساز محصوالت  53

پر فروش ترین ( در انواع   –تخفیفدار  – جدید ترین   –برخوداری از اسالیدر محصوالت بر اساس )ارزان ترین  54

 صفحات سایت مانند صفحه نخست و صفحه نمایش محصول  

 امکان درج محصول در لیست عالقه مندی ها  55

 امکان ایجاد سفارش از طرف مدیریت برای مشتری   56

 Laravel + Livewireبرخورداری از فریم ورک های مطرح تولید پلتفرم های آنالین مانند   57

 هسته نرم افزاری کامال اختصاصی و توسعه پذیر  58

 و مورد استفاده دهها فروشگاه اینترنتی بزرگ   95تولید شده از سال  59

 قابل توسعه و اضافه شدن ماژول های مختلف با توجه به نیاز کسب  وکارها  60

 یت اصول طراحی و یکپارچگی در کل صفحات فروشگاه و سایت رعا 61

 امکان جستجو بر روی فاکتور ها بر اساس بازه زمانی و کدکاال و کد خریدار  62

 امکان استخراج اطالعات مشتریان به صورت فایل اکسل  63

 امکان چند زبانه   64

 امکان چند ارزی 65

 داخلی و سرعت باالی صفحات و محصوالت فروشگاه   Cache امکان برخورداری از سیستم 66

 محیط کاربری و مدیریتی ساده و یادگیری آسان در کمتر از یک ساعت  آموزش  67

 امنیت باال و پایدار در مقابل تهدید های فضای مجازی  68

 قابلیت دریافت وجه در حالت واریز به حساب و نگهداری سفارش به حالت در انتظار پرداخت و تایید مدیر  69

 امکان پرداخت وجه فاکتور به صورت ترکیبی از کیف پول و درگاه آنالین 70

 امکان ایجاد آدرس جدید در هنگام ثبت سفارش بدون خروج از صفحه ثبت سفارش  71

 امکان درج کاال در سبد بدون عضویت و انتقال سبد کاالها به حساب کاربری بعد از عضویت مشتری  72
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 سط مدیریت امکان مشاهده سبدهای خرید مشتریان تو  73

 گزارش از سبدهای رها شده و پرداخت نشده به منظور پیگیری از طرف واحد فروش  74

 سپهر گستر در جهت افزایش فروش و جذب مشتری جدید  CRM , Ticketingامکان اتصال به سامانه های   75

های    ثبت تغییرات و به روزرسانی های انجام شده در بخش های مختلف پنل مدیریت به جهت کنترل فعالیت  76

 فروشگاه های دارای چند مدیر  

 گزارش کامل لیست محصوالت و خروجی اطالعات آنها به صورت اکسل به همراه اطالعات کامل و تخفیف ها  77

 

 


