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ال  ورت پ ر  زا ف ا رم  ن دپمعرفي  ا رگ  اسا

هاي بزرگ تهيه  هاي سازماني و شركت هاي ساده تا پيشرفته، پورتالطراحي وب سايتجهتادگپاسارنرم افزار پورتال
و  PHP 5.0 ،jQuery ،CSS 3 ،HTML 5 ،AJAXتكنولوژي هاي روز دنيا مانند بر مبتني اين نرم افزار  .شده است

SEO مهندسي نرم افزار تهيه شده و پس از تحقيق و تحليل نوين هاي  روشپورتال پاسارگاد نرم افزار . باشد مي
نسبت به طراحي و برنامه نويسي آن اقدام و در نهايت با كنترل نهايي كيفيت جهت استفاده كاربران عزيز ارائه شده 

توسعه پذيري  ،توان به كاربرد ساده بر اطمينان از عملكرد و كيفيت آن ميعالوه پاسارگاد ال پورتاز مزيت هاي . است
و برنامه  استفاده از اين نرم افزار نياز به تخصص فني. ها و همچنين مقرون به صرفه بودن آن اشاره نمود ماژول
 . به ايجاد سايت با هرگونه كاربردي اقدام نمودبه سادگي ندارد و مي توان  نويسي

براي حفظ كيفيت اين محصول هزينه و زمان بسياري را صرف نموده است تا از  )Bizup.ir(شركت رسانه پاسارگاد 
تيم مهندسي سال تجربه  10ماحصل پاسارگاد پورتال . قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجي باشد% 100لحاظ كيفي 

توليد اين محصول از مرحله تحقيق، تحليل، پياده . باشد سيستم مديريت محتوا مينرم افزارهاي تحت وب و  توليددر 
 .انجام شده استايران و در داخل كشور رسانه پاسارگاد سازي، كنترل كيفي و پشتيباني تماماً در واحد نرم افزار 

 مقدمه

 )Module(ماژول
وب سايت  هر در .باشد مي در صفحات وب سايت محتوا نمايش براي استفاده و نصب قابل قسمت واقع در، ماژول

به عنوان مثال اگر عالقه داريد يك  .را به صفحات اضافه نمود ها ماژولو  كرد ايجاد صفحه نامحدودي تعداد توان مي
خاص  تنظيمات ماژول هر .آلبوم عكس به صفحه خود اضافه نماييد، كافي است يك نمونه از ماژول آن را ايجاد كنيد

هاي پورتال  ليست ماژول .شد خواهد داده نمايش شما به، صفحه به افزودنپس از  تنظيمات اين كه داردخود را 
  :پاسارگاد عبارتند از

 خودكار ارتفاع( متني جعبه( 

 خودكار ارتفاع(گروهي  متني جعبه( 

 عكس آلبوم 

 صوتي آلبوم 

 ويدئو آلبوم 

 رديالسا 

 لينك جعبه 

 نظرسنجي 

 فرم 

 سايت وب آمار خالصه 

 خودكار ارتفاع( نظرات( 

 ورود اعضا 

  ارتفاع خودكار(اخبار اتوماتيك( 

 تيكت 

 فروشگاه 

 فروشگاه تبليغات  
  

  هاي اوليهتعريف مفهوم



WWW.BIZUP.IR 
 

راهنماي پورتال پاسارگاد

 

3 
 

ال  ورت پ ر  زا ف ا رم  ن دپمعرفي  ا رگ  اسا

 )Tools(ابزار
پورتال پاسارگاد دهند، ابزارهاي  امكانات بخش مديريت كه به شما امكان تنظيمات و تغييرات وب سايت را مي

  .باشند مي
  

  )Skin( پوسته
توان پوسته چهار بخش اصلي سرصفحه،  در پورتال پاسارگاد مي. و رنگ هر بخش از وب سايت گويندپوسته به طرح 

  .منو، بدنه و پاصفحه را تغيير داد
 

  )Dashboard(دشبورد 
  .پس از ورود به عنوان مدير وب سايت و كليك بر روي آيكون چرخ دنده دشبورد مديريتي را مشاهده خواهيد كرد

  
  .مديريتي هريك از اجزاي وب سايت شويد پنلتوانيد وارد  به كمك اين بخش مي

  

  
 

  طراحي اختصاصي
برخي از سفارش دهندگان وب سايت تمايل دارند پروژه نهايي يك محصول خاص و منحصر به فرد به خصوص از لحاظ 

  .دهند يك طراحي اختصاصي را سفارش مي ،بنابراين به تيم فني پورتال پاسارگاد. طراحي و گرافيك باشد

  
در منوي  "دشبورد طراحي اختصاصي"با عنوان ايد، يك آيكون  در صورتي كه شما نيز طراحي اختصاصي را سفارش داده

  .توانيد قالب طراحي اختصاصي خود را ويرايش نماييد مياين گزينه با انتخاب . كنيد مديريت مشاهده مي
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ال  ورت پ ر  زا ف ا رم  ن دپمعرفي  ا رگ  اسا

 
  )SEO(سئو 

SEO  سرنام عبارتSearch Engine Optimization  هدف از . باشد مي جستجو موتور سازي بهينهو به معناي
 .باشد مناسب و جذاب مي جستجو موتورهاي براي كهاست  وبي صفحات توليدسئو 

 مورد محصول يا مطلب به رسيدن براي جستجو موتورهاي از مردم اكثر كه شود مي ناشي آنجا از موضوع اين اهميت
  .كنند مي استفاده خود نظر

  
  )Upload(آپلود يا بارگذاري 

عكس عمل (نامند  مي بارگذارييا  آپلودهاست وب سايت را  به دارند قراركامپيوتر  هارد در كه هايي فايل انتقال
 ،doc(و اسناد ...) و jpg ،png ،gif(ها  هايي كه معموال بر روي سايت قرار ميگيرند عبارتند از عكس انواع فايل). دانلود
docx ،pdf و(...  

حداقل  .شود پاسارگاد به علت امنيت سورس برنامه به همراه هاست شركت رسانه پاسارگاد ارائه ميپورتالافزارنرم
هاست ارائه شده  .باشد مي MySQLمگابايت و نيازمند فعال بودن سرويس  250نياز هاست اين نرم افزار با حجم 

  .است MySQLو پايگاه داده  Apacheاز نوع سيستم عامل لينوكس، وب سرور 
 ,Chromeمانند  مرروگرها اغلب با كه معنا اين به. باشد مي Cross Browserپاسارگاد يك نرم افزار  پورتال

Safari, Opera, Firefox, IE از استفاده كاربران به ما توصيه حال اين با. است شده كيفي كنترل و تست 
  .است برخوردار باالتري بارگذاري سرعت و امنيت سطح از كه چرا، باشدمي Firefoxو  Chrome مرورگرهاي

هاي پورتال نيازمندي
  پاسارگاد

 PHPسمت سرورزبان برنامه نويسي

 HTML,CSS,JavaScriptسمت كالينت زبان برنامه نويسي 

 MySQLپايگاه داده 

  AJAX, SEOها  تكنولوژي

مشخصات فني پورتال 
  پاسارگاد

هاي متني و صفحات نسخه  ويرايشگر متن پورتال پاسارگاد يك ابزار قدرتمند نرم افزاري براي مديريت محتواي ماژول
باشد،  مي Microsoft Wordآفيس به كمك اين ويرايشگر كه مشابه يك نسخه ساده از نرم افزار . موبايل است

  .قالب و شكل دلخواه ايجاد نماييدتوانيد محتوايي با  مي

  

ويرايشگر متن پورتال 
  پاسارگاد
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ال  ورت پ ر  زا ف ا رم  ن دپمعرفي  ا رگ  اسا

  :توان به موارد زير اشاره كردهاي ويرايشگر متن پورتال پاسارگاد مياز جمله قابليت
  ها تغيير فونت متنقابليت 

  ها تغيير اندازه فونت متنقابليت 

  ها تغيير رنگ متنقابليت 

  ها زيرخط دار بودن متن تغيير ضخامت، مايل بودن وقابليت 

  هم ترازتراز راست، تراز وسط ، تراز چپ و : تنظيم چيدمان عناصر درون ويرايشگر در يكي از حاالت قابليت 

 در محتواي ويرايشگر قابليت ساخت و افزودن جدول 

 رو عناصر درون ويرايشگر قابليت ساخت يا حذف لينك 

 قابليت درج عكس در محتواي ويرايشگر 

  ها و جابجا كردن سطح آن ساخت ليست گلوله اي يا عدديامكان  
              

سيستم ه  ب ام ورود  ن ثبت   و 

  :براي ورود به پنل مديريت پورتال پاسارگاد كافي است به آدرس زير مراجعه كنيد
www.نام وب سايت شما/user 

  .شود كادر ورود به سايت به صورت خودكار نمايش داده مي و پس از بارگذاري كامل،پس از ورود به اين صفحه 

  
با وارد كردن نام كاربري و رمزي كه توسط واحد فروش شركت رسانه پاسارگاد در اختيار شما قرار گرفته، در اين قسمت 

  .بر روي دكمه ورود كليك كنيد تا وارد پنل مديريت پورتال شويد
و در صورتي كه رمز خود را فراموش  "ثبت نام"همچنين در صورتي كه تمايل به ساخت كاربر جديد داريد بر روي 

تر در  اين آدرس ايميل معتبر خود را كه پيشپس از  .كليك نماييد "فراموشي رمز"ايد، جهت بازيابي آن بر روي  كرده
 .جديد براي شما ايميل شودهنگام ثبت نام استفاده كرده ايد، وارد نماييد تا رمز 

  ورود به سيستم

  :به آدرس زير مراجعه كنيدثبت نام و ساخت كاربري جديد در وب سايتبراي
www.نام وب سايت شما/register 

  .شود به صورت خودكار نمايش داده ميثبت نام پس از ورود به اين صفحه و پس از بارگذاري كامل، كادر 

 ثبت نام
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سيستم ه  ب ام ورود  ن ثبت   و 

  
در صورت موفقيت آميز بودن ثبت نام،  .كليك نماييد "ثبت نام"ثبت نام را پر نماييد و سپس بر روي دكمه فرم 

  .، وارد سايت شويد"ورود به سيستم"ميتونيد مطابق قسمت 

  :كليك نماييد "مشخصات كاربري"خود بر روي آيكون پس از ورود به سايت جهت ويرايش اطالعات كاربري

 
  .توانيد اطالعات كاربري خود، مانند رمز عبور را تغيير دهيد بخش مي در اين

  

  مشخصات كاربري
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سيستم ه  ب ام ورود  ن ثبت   و 

  .كليك نماييد"خروج"براي خروج از وب سايت بر روي آيكون

  

  خروج از سيستم

  

ه  فروشگا

را نمايش هاي موجود در صفحات براي خريد توسط كاربر انتخاب شده است اين گزينه ليست محصوالتي كه از فروشگاه
  .تواند سفارش خريد خود را تكميل نمايد كاربر به كمك اين گزينه مي. دهد مي

  

 سبد خريد
  

توانند از اين بخش استفاده  هاي موجود در سيستم ميكاربر و مدير وب سايت براي مشاهده و مديريت سفارش
  .نمايند

 

  هاي فروشگاهسفارش
  
  

  

ختصاص ا  يطراحي 

ايد، وب سايت شما داراي محيط گرافيكي  در صورتي كه به تيم فني پورتال پاسارگاد يك طراحي اختصاصي سفارش داده
 "دشبورد طراحي اختصاصي"بر روي آيكون به منظور ويرايش قالب اختصاصي خود . تر و منحصر به فردي است جذاب

  .كليك نماييد

  

تواند محيط متفاوتي داشته باشد، اما عموما موارد زير در اين بخش  مياين بخش براي هر يك از مشتريان پورتال 
  :باشند قابل ويرايش مي

 ها، ويدئوها و صداهاي قالب طراحي اختصاصي عكس 

 هاي طراحي اختصاصي متن 

 هاي طراحي اختصاصي لينك 

  قالب و طراحي اختصاصي
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مديريت پنل  و   دشبورد 

هاي  اين اطالعات براي مديريت منابع و استفاده. هاست خود را دريافت كنيدتوانيد اطالعاتبه كمك اين بخش مي
  :ليست اطالعات اين بخش عبارت است از. تواند مفيد باشد جانبي از وب سايت مي

  نام وب سايتي كه هاست براي آن فعال است مانند : دامينfirefars.com 

  به عنوان مثال در ثبت . كاربردهاي متنوعي داردآدرس اينترنتي هاستينگ شما، اين آدرس : آدرس آي پي
 .درگاه پرداخت آنالين به آن نياز داريد

 در اين بخش نام بسته هاست تهيه شده براي وب سايت شما ذكر مي :  پاسارگاد پورتال هاست بسته نام
 .براي دريافت جزئيات و اطالعات بيشتر بسته خود به وب سايت فايرفارس مراجعه نماييد. شود

 ها و ساير اطالعات در اختيارتان  ها، ايميل هاست شما يك فضاي مشخص براي انواع فايل:  هاست فضاي
 .توانيد ميزان مجاز و ميزان استفاده شده فضا را مشاهده نماييد دهد كه در اين بخش مي قرار مي

 در اين بخش . محدود استكليه فرآيندهاي دانلود و آپلود اطالعات بر روي هاست نيز :   ماهانه باند پهناي
  .توانيد ميزان مجاز و ميزان استفاده شده پهناي باند را مشاهده نماييد مي

  اطالعات هاست

  :اين تنظيمات عبارتند از. توانيد تنظيمات عمومي مربوط به وب سايت را انجام دهيدميدر اين بخش
 سايت وب عنوان .1

 سايت وب توضيح .2

 سايت وب كليدي كلمات .3

 كاربران با چت .4

 اجازه كليك راست .5

 ها فرم دريافت ايميل .6

 جستجو پيشنهادهاي .7

 سايت زمينه پس عكس .8

 سايت زمينه پس رنگ .9

 ها جعبه زمينه پس رنگ .10

 ها عنوان زمينه پس رنگ .11

 سايت فونت رنگ .12

 ها جعبه فونت رنگ .13

 ها عنوان فونت رنگ .14

 امكان پرداخت آنالين .15

سئو بسيار پر  عالوه بر اين، سه مورد اول از لحاظ. شود داده مينمايش  در اين بخش مورد اول در نوار عنوان مرورگر
. بنابراين حتما اين سه بخش را با دقت و براساس موضوع فعاليت وب سايت خود تكميل نماييد. باشند اهميت مي

هر عبارت بين . كلمه قرار دهيد 3تا  1در مورد كلمات كليدي توجه داشته باشيد كه عبارات فارسي و انگليسي با طول 
يك وب سايت به عنوان مثال عبارت زير يك تركيب خوب براي بخش كلمات كليدي . نيز ويرگول انگليسي قرار دهيد

  :استبا موضوع فروش هاست 
Host,Server,WebSite,وب سايت,سرور,فضاي اينترنتي,هاست 

  مديريت عمومي صفحات
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مديريت پنل  و   دشبورد 

شود اين  توصيه مي. جهت فعال بودن قابليت چت بين كاربران وب سايت و مدير سيستم است4در اين بخش مورد
 .مدير سيستم در سايت حضور دارد فعال نماييد تا در پاسخگويي به كاربران خللي ايجاد نشودمورد را در مواقعي كه 

خالي بودن اين . كنند اربران در وب سايت آن را پر ميي است كه كهاي فرماطالعات جهت دريافت يك نسخه از  5مورد 
  ..باشد گزينه به معناي غير فعال شدن آن مي

اين كلمات را با كاراكتر ويرگول . شود ليست كلماتي است كه در كادر جستجو به كاربران پيشنهاد داده مي 6مورد 
به عنوان مثال در زير ليست كلمات پورتال، . نموده و بدون فاصله در كنار هم ذخيره كنيدانگليسي از يكديگر جدا 

  :كنيد را مشاهده مي Pasargadو  پورتال پاسارگاد ،پاسارگاد
 pasargad,پورتال پاسارگاد,پاسارگاد,پورتال

  .باشد مرتبط با پوسته گرافيكي وب سايت مي 13تا  7موارد 

  :اين تنظيمات عبارتند از. سرصفحه وب سايت را انجام دهيدتوانيد تنظيمات مربوط بهميدر اين بخش
  فعال سرصفحه .1

 سرصفحه تلفن شماره .2

 سرصفحه ارتفاع .3

 زمينه پس رنگ .4

  لوگو عكس آدرس .5

  مديريت سرصفحه

  :اين تنظيمات عبارتند از. صفحه وب سايت را انجام دهيدپاتوانيد تنظيمات مربوط بهميدر اين بخش
 فعال پاصفحه .1

 زمينه پس رنگ .2

 1لينك از ستون  5 .3

 2لينك از ستون  5 .4

  3لينك از ستون  5 .5

  مديريت پاصفحه

  :اين تنظيمات عبارتند از. توانيد تنظيمات مربوط به منوي وب سايت را انجام دهيدميدر اين بخش
 )به منظور فعال يا غيرفعال كردن و همچنين نحوه نمايش منو( تنظيمات عمومي وب سايت .1

 )به منظور تنظيم پوسته ظاهري منو( قالب منو .2

  )هاي هريك هاي موجود در منو و همچنين لينك ساخت، حذف يا ويرايش آيتمبه منظور ( ها ها و لينك آيتم .3

 مديريت منو

 

  مديريت نسخه موبايل
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مديريت پنل  و   دشبورد 

ها يك نسخه ويژه  هاي تلفن همراه يا تبلت هاي موبايل و قابل حمل مانند گوشيتوانيد براي دستگاهدر اين بخش مي
توجه كنيد اين نسخه به نسبت نسخه كامپيوتر ساده تر بوده و سهولت . و در اختيار كاربران خود قرار دهيد فعال كرده

  :توانيد انجام دهيد از جمله تنظيماتي كه در اين بخش مي .هاي موبايل دارد بيشتري براي كاربران دستگاه
 )قابليت به منظور فعال يا غيرفعال كردن اين(ت عمومي نسخه موبايل  تنظيما .1

 )به منظور تنظيم پوسته ظاهري منو(قالب منو  .2

محتواي و همچنين نسخه موبايل هاي موجود در  به منظور ساخت، حذف يا ويرايش آيتم(محتوا ها و  آيتم .٣
 )هريكقابل نمايش 

توانيد از آدرس زير جهت دسترسي به نسخه موبايل در  به منظور سادگي در دسترسي به نسخه موبايل مي - نكته
  :كامپيوتر يا لپ تاپ خود استفاده نماييد

 mobile_in_pc /نام وب سايت شما

 مثال
Firefars.com/ mobile_in_pc 

توانيد از كليه اطالعات موجود در پايگاه داده وب سايت خود يك نسخه پشتيبان تهيه و دانلود به كمك اين بخش مي
هاي مختلف آن بر روي هارد ديسك  گيري حداقل هر هفته انجام شده و نسخه شود عمليات پشتيبان توصيه مي. كنيد

  .ذخيره گردد DVDمستقل و يا 
از شود و  گيري در اين بخش تنها شامل اطالعات موجود در پايگاه داده وب سايت مي توجه داشته باشيد پشتيبان

  .شود گيري نمي هاي موجود بر روي هاست پشتيبان فايل

  تهيه نسخه پشتيبان

براي اين منظور قابليت ساخت صفحه . در اين بخش مدير وب سايت قادر است صفحات وب سايت را تنظيم نمايد
  .جتسجو و تهيه گزارش از صفحات موجود در نظر گرفته شده است جديد، ويرايش، حذف،

همچنين هر صفحه از طريق روش آدرس دهي زير . در پورتال پاسارگاد هر صفحه بايد يك نام منحصر به فرد داشته باشد
  :در دسترس مدير و بازديدكنندگان وب سايت است

http://www.نام صفحه/نام وب سايت شما 
  .كنيد هاي منوي وب سايت استفاده مي را در بخش لينكعموما اين آدرس 

  مديريت صفحات

كرده، تغيير داده يا حذف مديريت به كار رفته است را تصاويري كه در طراحي وب سايتتوانيددر اين بخش مي
  :تصاويري كه در اين بخش قابل مديريت هستند عبارتند از .نماييد
 لوگو اصلي وب سايت 

  صفحات وب سايتتصوير پس زمينه  

  مديريت تصاوير

هايي را از روي هارد كامپيوتر خود بر روي سرور آپلود نمايد و يا به كمك اين بخش مدير وب سايت قادر است فايل
  .هايي كه از قبل آپلود كرده را مشاهده و حذف نمايد فايل

ها  در ماژول نيازگيرد تا در صورت  فايل بر روي هاست در اختيار شما قرار مي "آدرس كامل"همچنين در اين بخش 
  .داستفاده نمايي

  مديريت فايل
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مديريت پنل  و   دشبورد 

كاربر براي اين منظور قابليت ساخت . وب سايت را تنظيم نمايدكاربراندر اين بخش مدير وب سايت قادر است
  .در نظر گرفته شده استموجود كاربران جديد، ويرايش، حذف، جتسجو و تهيه گزارش از 

  مديريت كاربران

) معموال فارسي(دهد عالوه بر زبان پيش فرض وب سايت بخش مديريت زبان به مدير سايت اين امكان را مي
مديريت "دقت كنيد بسيار مهم است پس از ساخت يك زبان جديد، در بخش . هاي ديگري را نيز اضافه نمايد زبان
  .هاي مختلف وب سايت را تكميل نماييد بخشها مرتبط با  پيام "ها پيام

  مديريت زبان

هاي مختلف وب سايت به بازديدكنندگان  هايي است كه براي زبانها به منظور تنظيم پيامبخش مديريت پيام
اما در صورتي . براي زبان فارسي و انگليسي اين بخش به صورت پيش فرض تكميل شده است .شود نمايش داده مي

  .كه زبان جديدي به وب سايت خود اضافه كرديد، ضروري است، اين بخش را تكميل نماييد

  مديريت پيام ها

  ي كاربرانرويدادها  .دهد بخش رويدادها گزارش ورود و خروج اعضاي وب سايت را به صورت خودكار ثبت و نمايش مي

هاي زيبا و اختصاصي را بر روي وب سايت  دهد فونت مديريت فونت بخشي است كه به مدير وب سايت اجازه مي
  .باشند هاي متني مي هاي نصب شده قابل استفاده در ماژول فونت. نصب نمايد

كند، تعيين  ها اثر مي ديگر بخشها، پاصفحه و  توانيد فونت اصلي وب سايت كه بر روي منو همچنين در اين بخش مي
  .نماييد

است و نصب هر فونت باعث كمي تاخير در لود وب سايت  Tahomaتوجه كنيد فونت پيش فرض وب سايت 
  .شود تا حد امكان تنها يك فونت مورد نظر خود را نصب نماييد بنابراين توصيه مي. شود مي

  مديريت فونت

 آمار بازديد  .هاي مختلف مشاهده نماييدسايت خود را در تاريختوانيد آمار بازديد وبدر اين بخش مي

 جواب و كرده مشاهده هستند پاسخ انتظار در و شده ثبتتيكتهايماژولدركههاييتيكتوانيدميبخشاين در
  .دهيد سيستم مدير عنوان به را ها آن

  هاي در انتظارتيكت

هستند مدير اند و در انتظار تاييد  هايي توسط كاربران در آنها ثبت شدهليست صفحاتي كه نظرتوانيدميبخشاين در
  .مشاهده نماييدرا 

  نظرات در انتظار
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مديريت پنل  و   دشبورد 

سفارش در بخش . كنيد در صورتي كه ماژول فروشگاه براي وب سايت شما فعال باشد اين بخش را مشاهده مي
كه هنوز به توانيد اطالعات مربوط به فاكتورهاي صادر شده توسط فروشگاه وب سايت خود را  ميتحويل نشده 

  .مشاهده نماييدنرسيده است  "تحويل شد"وضعيت 

  سفارش تحويل نشده

  

ژول ا ا م  ه

توانيد  اجزاي مختلفي هستند كه جهت نمايش محتواي وب سايت ميهاماژولتر توضيح داده شد،همانطور كه پيش
توانيد تعداد نامحدود صفحه ايجاد كرده و به هر صفحه تعداد نامحدود  در پورتال پاسارگاد مي. ها استفاده نماييد از آن

فح بر روي دكمه براي اين منظور وارد هر يك از صفحات وب سايت خود شده و در قسمت پاييني ص .ماژول اضافه كنيد
 .توانيد ماژولي به صفحه اضافه كنيد مي "ماژول جديد"حال با كليك بر روي دكمه  .كليك نماييد "ويرايش صفحه"

در نهايت . كنار جعبه آن كليك كنيد تا از روي صفحه حذف شود xهمچنين براي حذف يك ماژول كافي است بر روي 
  .يره كليك نماييدبراي ذخيره شدن تغييرات خود بر روي دكمه ذخ

 مقدمه

هايي كه از لحاظ محتوايي و تعريف ممكن است در صفحات مختلف به صورت تكراري كاربرد داشته باشند، در ماژول
  :ها عبارتند از اين ماژول. پورتال پاسارگاد قابل كپي و چسباندن هستند

 دكمه 

 برچسب متني 

 خودكار ارتفاع( متني جعبه( 

 خودكار ارتفاع( گروهي متني جعبه( 

 عكس آلبوم 

 صوتي آلبوم 

 ويدئو آلبوم 

 لينك جعبه 

 نظرسنجي 

 فرم 

 خودكار ارتفاع( اتوماتيك اخبار( 

 نقشه گوگل 

 تيكت 

 فروشگاه 

  :مرحله را انجام دهيد 2براي كپي كردن نياز است 

 .در گوشه باال سمت راست ماژول كليك كنيد بر روي دكمه كپي  .1

  .كليك نماييد "چسباندن ماژول"بر روي دكمه ) تواند صفحه فعلي ماژول هم باشد مي(در صفحه مقصد  .2

  كپي كردن ماژول
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عنوان متني است كه نمايش داده . دكمه يك ماژول ساده و مفيد براي ايجاد يك دكمه با عنوان و لينك دلخواه است
  .باشد ها مي سايت شما يا هر صفحه ديگري در ساير وب سايتاي ديگر در وب  شود و لينك آدرس اينترنتي صفحه مي

 دكمه

اين ماژول از لحاظ تنظيمات . برچسب متني يك ماژول ساده جهت نمايش يك متن بر روي صفحات وب سايت است
  .مشابه دكمه بوده و قابليت مديريت عنوان و لينك را دارد

  برچسب متني

تواند يك عنوان ساده يا يك  اين متن مي .در آن متن دلخواه خود را قرار دهيدتوانيدجعبه متني يك كادر است كه مي
  .توانيد محتواي آن را تغيير دهيد پس از افزودن اين ماژول به صفحه در بخش مديريت آن مي .خبر طوالني باشد

بازديدكنندگان سايت قادر خواهند بود محتواي يك جعبه متني  "امكان اشتراك گذاري"همچنين با فعال كردن بخش 
  .به اشتراك بگذارندبا ديگران هاي اجتماعي پارس يونيت، فيسبوك يا توييتر  را در يكي از شبكه

  )خودكار ارتفاع( متني جعبه

ها، خدمات يا  ژهاين ماژول براي بخش اخبار، پرو. باشدهاي متني مياي از جعبهجعبه متني گروهي شامل دسته
  .ها مناسب است محصوالت در وب سايت

 ارتفاع(گروهي متنيجعبه
  )خودكار

توانيد  پس از افزودن اين ماژول به صفحه در بخش مديريت آن مي.ها گوينداي از عكسآلبوم عكس به مجموعه
  .نحوه نمايشش را تغيير دهيدهايي به آن افزوده و يا  عكس

 عكسآلبوم

پس از افزودن اين ماژول به صفحه در بخش مديريت آن .گويندهاي صوتيفايلاي ازبه مجموعهصوتيآلبوم
را  ها هاي موجود بر روي هاست ديگر وب سايت هاي هاست خود يا فايل هاي صوتي از ميان فايل پخش فايلتوانيد  مي

  .فعال كنيد

  صوتي آلبوم

پس از افزودن اين ماژول به صفحه در بخش مديريت آن .يندهاي ويدئو گواي از فايلآلبوم ويدئو به مجموعه
ها را  هاي موجود بر روي هاست ديگر وب سايت هاي هاست خود يا فايل هاي ويدئو از ميان فايل توانيد پخش فايل مي

  .فعال كنيد

  ويدئو آلبوم

 ديناوت يم لوژام نيا كمك هب .تسا رگيدكي اب بسانتمياهمتيآزاياهتسدشيامنياربديفملوژامكيرديالسا
 كي و حيضوت ،ناونع ،سكع كي هدنريگربرد دناوت يم متيآ ره .دييامن داجيا دوخ هاوخلد ياضف رد متيآ دودحمان دادعت
  .دشاب كنيل

  رديالسا

توانيد  پس از افزودن اين ماژول به صفحه در بخش مديريت آن مي.گويندهالينكاي ازبه مجموعهجعبه لينك
  .تسا كنيل و ناونع هدنريگربرد كنيل ره .اضافه نماييدبه آن هايي  لينك

  لينك جعبه



WWW.BIZUP.IR 
 

راهنماي پورتال پاسارگاد

 

14 
 

ژول ا ا م  ه

ها را در اختيار  اي از نظرسنجي تواند يك يا مجموعه نظرسنجي ماژولي است كه به كمك آن مدير وب سايت مي
  .كاربران وب سايت قرار دهد

 نظرسنجي

مدير  فرمبه كمك ماژول . دهد پورتال پاسارگاد يك نرم افزار فرم ساز ساده را در اختيار مدير وب سايت قرار مي
ابتدا فرم مورد نظر خود را با فيلدهاي اطالعاتي مورد نيازش طراحي كرده و سپس كاربران سايت آن را تواند  سايت مي

  .گيرد ده در بخش مديريت هر ماژول در اختيار مدير سايت قرار ميهاي تكميل ش در انتها اطالعات فرم. تكميل نمايند

  فرم

تواند در هر يك از صفحات  اي از وضعيت بازديد كاربران سايت است كه با تشخيص مدير سايت مياين ماژول خالصه
  .قرار گيرد

  سايت وب آمار خالصه

تواند اين  مدير سايت مي. يك ماژول مفيد براي دريافت بازخورد از كابران وب سايت استCommentنظرات يا
نظرات پس از تاييد مدير در وب . ماژول را بر اساس نياز در هر صفحه قرار دهد تا كابران براي آن بخش نظر ارسال كنند

  .سايت نمايش داده خواهد شد

  )ارتفاع خودكار( نظرات

 .شود است كه به كمك آن امكان عضويت يا ورود كاربران عضو شده به وب سايت امكان پذير ميورود اعضا ماژولي
  .همچنين كاربراني كه رمز خود را فراموش كرده باشند از طريق اين ماژول قادر به بازيابي رمز هستند

دسترسي به امكان ، با نمايش يك پيام خوش آمد به كاربر وارد شده به سيستمپس از ورود به سايت اين ماژول 
، سبدخريد، )درصورت مدير بودن كاربر(، آمار كامل بازديد )در صورت مدير بودن كاربر(، دشبورد اطالعات كاربري

  .كند و خروج از كاربري را ايجاد مي هاي فروشگاه سفارش

  پروفايل/اعضا ورود

براي اينكار كافي است . كند اخبار را از منابع خبري در وب سايت خود نمايش دهيداين ماژول به شما كمك مي
دقيقه يكبار در وب سايت شما  10منبع خبري را در ماژول پورتال پاسارگاد تنظيم كنيد تا آخرين اخبار هر  jsonفرمت 

  .به صورت اتوماتيك به روز شود
هاي وب سايت خود، حداكثر تعداد خبري كه نمايش داده  توانيد متناسب با ساير بخش همچنين در اين بخش مي

  .را تنظيم نماييد و نمايش يا عدم نمايش عكس و مقدمه خبر شود مي

ارتفاع (اخبار اتوماتيك 
  )خودكار

ثل مكان دفتر يك شركت در صفحه نقشه گوگل يك ماژول ساده و كاربردي است كه عموما براي معرفي يك مكان م
  .تماس با ما كاربرد دارد

آدرس ) www.google.com/maps(براي استفاده از اين ماژول كافي است به كمك وب سايت نقشه گوگل 
مكان تعيين شده روي نقشه گوگل مختصات و را بدست آورده و در تنظيمات ماژول ذخيره كنيد تا  embedاينترنتي 

  .نمايش داده شوددر وب سايت شما 

 نقشه گوگل

به كمك اين ماژول اعضاي وب سايت . باشد ماژول تيكت يك ماژول مفيد براي بخش پشتيباني وب سايت مي
  .هاي مختلف سازمان يا شركت در ميان قرار دهند هاي خود را با مسئول بخش توانند مشكالت و پرسش مي

هاي خود  و پاسخ  كند تا كاربران به سادگي به پرسش ذخيره مي اين ماژول آرشيو مكاتبات اعضا و مدير وب سايت را
  .دسترسي داشته باشند

  :شود تعيين وضعيت هر به صورت اتوماتيك در يكي از حاالت زير توسط برنامه انجام مي

 تيكت
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ژول ا ا م  ه

 منتظر 

 پاسخ داده شد 

 بسته شد  

اين فروشگاه مدير قادر است فيلدهاي  در. دهد ماژول فروشگاه به مدير سايت دسترسي ايجاد يك فروشگاه مجازي مي
را ايجاد كرده و سپس محصوالتي جهت ) عالوه بر فيلدهاي اطالعاتي پيش فرض مانند نام و قيمت محصول(اطالعاتي 

  .نمايش ايجاد كند
پاسارگاد به توانند با مراجعه به هرفروشگاه محصوالت مورد نياز خود را خريداري كنند تا پورتال  كاربران وب سايت مي

  .ها فاكتور صادر كرده و مدير را در جريان قرار دهد خودكار براي آن تصور
. مشاهده نمايند "هاي فروشگاه سفارش"توانند وضعيت كاالي خود را در قسمت  پس از صدور فاكتور كاربران مي

  :بردتواند فرآيند هر سفارش را در مراحل زير جلو ب همچنين در اين بخش مدير وب سايت مي
 اتوماتيك در انتهاي فرآيند خريد كاربر( تكميل سفارش( 

 تاييد حسابداري 

 ارسال شد 

 تحويل شد  

  فروشگاه

  :دهد محصوالت را بر اساس سه دسته زير تقسيم كرده و به كاربران نمايش ميتبليغات فروشگاه يك ماژول است كه
 ها ترين محبوب 

 ها تازه 

 ويژه فروش 

  .شوند تنظيم ميدر اين بين مورد اول به صورت خودكار و دو مورد آخر به صورت دستي توسط مدير سايت 

  فروشگاهتبليغات

 

ول متدا  سواالت 

  :ها مراجعه نماييد به اين قسمتدر بخش تنظيمات وب سايتبراي انجام اين كار به ترتيب
  "ها مديريت پيام"بخش هاي پاصفحه به  براي تغيير عنوان جعبه -1

  "مديريت پاصفحه"هاي پاصفحه به بخش  براي تغيير لينك جعبه -2

 لينك و عنوان چگونه
 عوض را پاصفحه هاي جعبه
  ؟كنم

 


