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 مقدمه

 و هاسایت وب مدیریت و تحلیل، طراحی، ایجاد جهت( Bizup CMS) بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم

 نای. است شده تهیه بزرگ هایشركت و سازماین هایپورتال، پیشرفته تا ساده از، موبایل های اپلیکیشن

، Java ،Objective C ،PHP ،jQuery ،CSS 3 ،HTML 5 مانند دنیا روز های تكنولوژی بر مبتین افزار نرم

AJAX و SEO رافزا نرم مهندیس نوین هایروش از استفاده با بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم. باشدیم 

 با نهایت در و اقدام آن نوییس برنامه و طراحی، تولید به نسبت، تحلیل و تحقیق از پس و شده تهیه

 بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم های مزیت از. است شده عرضه كاربران استفاده جهت كیفیت كنترل

 همچنین و هاماژول پذیری توسعه، ساده کاربرد به توانیم آن كیفیت و عملكرد از اطمینان بر عالوه

 نوییس برنامه دانش و فین تخصص به نیاز افزار نرم این از استفاده. نمود اشاره آن بودن صرفه به مقرون

 . نمود اقدام كاربری هرگونه با سایت وب و موبایل اپلیکیشن مدیریت به سادیگ به توان یم و ندارد

% 100 کیفی لحاظ از تا است نموده صرف را بسیاری زمان و هزینه محصول این کیفیت حفظ برای بیزآپ

 تجربه سال 15 ماحصل بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم. باشد خارجی مشابه محصوالت با رقابت قابل

 این تولید. باشدیم محتوا مدیریت سیستم و وب تحت، موبایل بستر افزارهای نرم تولید در مهندیس تیم

 و بیزآپ افزار نرم واحد در تماما   پشتیباین و کیفی کنترل، سازی پیاده، تحلیل، تحقیق مرحله از محصول

 .است شده انجام ایران کشور داخل در

 

 یک نرم افزار چند پلتفریمبیزآپ  -نکته بسیار مهم 

نرم افزار بیزآپ یک نرم افزار چند پلتفریم است. به این معنا که خروجی نرم افزار را در قالب وب سایت 

واکنشگرا و قابل عرضه بر روی کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و موبایل(، اپلیکیشن اندروید و )به صورت 

 کند. ارائه یم iosاپلیکیشن 
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 هیاول مفاهیم فیتعر

 لیموبا شنیکیاپل

 اریخاص در اخت تلفن همراه نصب و امکانایت یها دستگاه ها و گویش یکه بر رو یوتریکامپ یافزار نرم

 دهد. کاربر قرار یم

 

 تیسا وب

 امکانایت( با ارائه رفاکسیفا ایوب )مانند گوگل کروم  یمرورگر ها قیکه از طر یوتریکامپ یافزار نرم

 .در یگ کاربر قرار یم اریخاص در اخت

 

 (Module) ماژول

. در هر باشدمحتوا در صفحات نرم افزار یم شینما یدر واقع قسمت قابل نصب و استفاده برا ماژول،

ها را به صفحات اضافه کرد و ماژول جادیصفحه ا یتعداد نامحدود توانیم لیموبا شنیکیاپل ای تیوب سا

نمونه  کیاست  ید، کافییآلبوم عکس به صفحه خود اضافه نما کی دینمود. به عنوان مثال اگر عالقه دار

پس از افزودن به  ماتیتنظ نیخاص خود را دارد که ا ماتی. هر ماژول تنظدیکن جادیاز ماژول آن را ا

 عبارتند از: زآپیب یمحتوا تیرینرم افزار مد یهاماژول ستیداده خواهد شد. ل شیصفحه، به شما نما
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 بخش ها و ماژول های غیر فعال - نکته بسیار مهم

بسته به پلن سفاریش مورد استفاده، ممکن است برخی از ماژول ها یا سایر قسمت های نرم افزار 

صورت خاکستری  مدیریت محتوای بیزآپ برای شما غیر فعال باشد. که در این صورت آن قسمت به

 )غیرفعال( بوده یا اصال نمایش داده نیم شود.

 

 این راهنما با نرم افزار مورد استفاده شماتفاوت نسخه  - نکته بسیار مهم

در حال تکامل است، بسته به نسخه مورد استفاده  وستهیبه صورت پ زآپیب یمحتوا تیرینرم افزار مد

 داشته باشد. رایتییراهنما تغ لیفا نیبخش ها نسبت به ا یشما ممکن است برخ

 

 (Toolsابزار )

دهند، ابزارهای وب سایت را یماپلیکیشن یا امکانات بخش مدیریت که به شما امکان تنظیمات و تغییرات 

 باشند.یمنرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ 

 

 (Skinپوسته )

نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ وب سایت گویند. در اپلیکیشن یا پوسته به طرح و رنگ هر بخش از 

  چهار بخش اصیل سرصفحه، منو، بدنه و پاصفحه تغییر داد.وب سایت را در توان پوسته یم

 

 (SEOسئو )

SEO  سرنام عبارتSearch Engine Optimization هدف . باشدیم جستجو موتور سازی و به معنای بهینه

 این اهمیت .باشدمناسب و جذاب یم جستجو موتورهای برای که است ویب صفحات از سئو تولید

 محصول یا مطلب به رسیدن برای جستجو موتورهای از مردم اکثر که شود یم نایش آنجا از موضوع

 .کنندیم استفاده خود نظر مورد

 

 (Upload)آپلود یا بارگذاری 

نامند )عکس یم یا بارگذاری وب سایت را آپلودبه هاست  دارند کامپیوتر قرار هارد در که هاییفایل انتقال

 jpg ،png ،gifها )بر روی سایت قرار میگیرند عبارتند از عکس هایی که معموالعمل دانلود(. انواع فایل

 و...( doc، docx ،pdfو...( و اسناد )

 

 گرید مدیریت محتوا

این گرید در بخش های گرید یک ماژول مدیرییت جهت مدیریت محتوای بخش های مختلف است. 

مختلفی از دشبورد مدیریت به کار رفته و یک ابزار مناسب برای مدیریت انبوه اطالعات، ثبت، ویرایش، 

 حذف، جستجو و... یم باشد.
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 : در یک گرید بخش های زیر را مشاهده یم کنید

مدیریت ( که بیانگر بخیش است که در حال حاضر در حال کادر سبزدر ابتدا عنوان گرید ) .1

 محتوای آن هستید.

 فیلدهای اطالعایت را توصیف یم کند.( که کادرها بنفشعناوین اطالعایت ) .2

 که بدنه اصیل گرید را تشکیل یم دهند.بخش رکوردهای اطالعایت  .3

بخش ویرایش، حذف یا چاپ رکوردهای اطالعایت )کادر قرمز( که به منظور ویرایش اطالعات یا  .4

 یم گیرد. چاپ آن مورد استفاده قرار

امکان جستجو سریع بین اطالعات ذخیره شده را در اختیار بخش جستجو سریع )کادر آیب( که  .5

کاربر قرار یم دهد. توجه کنید پس از جستجو جهت نمایش همه رکوردها بایسیت بر روی دکمه 

 "نمایش همه رکوردها" کلیک کنید.

چاپ جدول با جزئیات قابل  بخش گزینه ها )کادر مشیک( که به منظور جستجو پیشرفته و .6

 سفاریش سازی به کار یم رود.

 بخش جدید )کادر قهوه ای( که برای ساخت رکورد اطالعایت جدید کاربرد دارد. .7

همچنین پس از ورود به بخش ویرایش یک رکورد یا ایجاد رکورد جدید در قالب یک صفحه کلیه فیلدهای 

 رایش است :اطالعایت رکورد مورد نظر شما قابل مشاهده و وی
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 زآپیب  یمحتوا تیریمتن نرم افزار مد شگریرایو

یک ابزار قدرتمند نرم افزاری برای مدیریت محتوای بیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای ویرایشگر متن 

های متین و صفحات نسخه موبایل است. به کمک این ویرایشگر که مشابه یک نسخه ساده از نرم ماژول

 کل دلخواه ایجاد نمایید.شتوانید محتوایی با قالب و باشد، یمیم Microsoft Wordافزار آفیس 

 

 

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:یمبیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای های ویرایشگر متن از جمله قابلیت

 هاقابلیت تغییر فونت متن 

 هاقابلیت تغییر اندازه فونت متن 
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 هاقابلیت تغییر رنگ متن 

 هاقابلیت تغییر ضخامت، مایل بودن و زیرخط دار بودن متن 

  قابلیت تنظیم چیدمان عناصر درون ویرایشگر در ییک از حاالت : تراز راست، تراز وسط ، تراز

 چپ و هم تراز

 قابلیت ساخت و افزودن جدول در محتوای ویرایشگر 

 قابلیت ساخت یا حذف لینک رو عناصر درون ویرایشگر 

  عکس در محتوای ویرایشگرقابلیت درج 

  هاآن سطح دنامکان ساخت لیست گلوله ای یا عددی و جابجا کر 

 

 نیازمندی های نرم افزار بیزآپ

 هت اجرای نرم افزار بیزآپ به سرور با امکانات زیر نیاز یم باشد :ج

  توزیع توصیه شده( سیستم عامل لینوکسCentos) 

  پنل توصیه شده( پنل مدیریت سرورDirectAdmin  یاCPanel) 

  وب سرورApache 

  پشتیباین از زبان برنامه نوییسPHP 5+ 

  پایگاه دادهMySql 

 

 مدیریت دشبوردورود به 

 کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید:بیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای مدیریت  دشبوردبرای ورود به 

www.نام وب سایت شما/user 

 شود.و به صورت خودکار نمایش داده یم پس از ورود به این صفحه
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در ابتدا برای ورود با رمز امکان پذیر است. /یورود با شماره موبایل، ایمیل یا نام کاربردر این قسمت 

که توسط واحد  عبوری نام کاربری و رمزگزینه نام کاربری/رمز را انتخاب کرده و دستریس مدیریت 

دشبورد بر روی دکمه ورود کلیک کنید تا وارد وارد نمایید. سپس ، استدر اختیار شما قرار بیزآپ فروش 

 شوید.بیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای مدیریت 

همچنین در صوریت که تمایل به ساخت کاربر جدید دارید بر روی "ثبت نام" و در صوریت که رمز خود را 

مایید. پس از این آدرس ایمیل معتبر ز" کلیک ناید، جهت بازیایب آن بر روی "فرامویش رمفراموش کرده

 تر در هنگام ثبت نام استفاده کرده اید، وارد نمایید تا رمز جدید برای شما ایمیل شود.خود را که پیش

 

 (Dashboardدشبورد )

 به پنل تحت وب، لینک ورود به دشبورد مدیریت را مشاهده خواهید کرد:مدیر پس از ورود با دستریس 

 

 

 

توانید یملینکن به کمک این این لینک به صورت عبارت "دشبورد ]نام کاربری[" نمایش داده یم شود. 

 شوید و محتوای اپلیکیشن یا وب سایت خود را مدیریت نمایید. وارد پنل مدیرییت

 

دو بخش اصیل را مشاهده خواهید کرد. بخش اول یک منوی عمودی در پس از ورود به دشبورد مدیریت 

در سمت راست صفحه است که جلوتر در مورد هر یک از بخش های آن توضیحایت ارائه خواهیم کرد. 

رویدادها  بخش سمت چپ که پنل اصیل دشبورد است رویدادها، آمار و ارقام نرم افزار ارائه یم شود.

 شامل :

  ثبت شده و  کتیت یهاکه در ماژول ییهاکیت دیتوانبخش یم نیدر ا:  در انتظارتعداد تیکت های

 .دیده ستمیس ریها را به عنوان مددر انتظار پاسخ هستند مشاهده کرده و جواب آن
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 توسط کاربران در  ییهاکه نظر صفحایت ستیل دیتوانبخش یم نیدر ا:  تعداد نظرات در انتظار

 .دییهستند را مشاهده نما ریمد دییاند و در انتظار تاآنها ثبت شده

 دادیدر ماژول فرم قادر به ثبت فرم هستند. رو تیکاربران وب سا:  تعداد فرم های در انتظار 

 شیبخش نما نیهر ثبت فرم توسط کاربران ثبت شده است، در ا یکه به ازا یدیجد یرکوردها

 د.شو داده یم

 شما فعال  تیوب سا یکه ماژول فروشگاه برا در صوریت:  تعداد سفارش های فروشگاه در انتظار

اطالعات مربوط به  دیتواننشده یم لی. در بخش سفارش تحودیکنبخش را مشاهده یم نیباشد ا

شد"  لی"تحو تیخود را که هنوز به وضع تیصادر شده توسط فروشگاه وب سا یفاکتورها

 .دییاست مشاهده نما دهینرس

 

 رویدادهاتعیین و تکلیف  - نکته بسیار مهم

در صوریت که تعداد هر یک از این رویدادها بیش از صفر باشد، به این معین است که مدیر نرم افزار 

 بایسیت آن مورد را تعیین و تکلیف نماید.

 

 دیگر بخش این قسمت آمار و اطالعات است که شامل :

  بازدید ماه جارینمودار آمار 

 در صورت فعال بودن ماژول فروشگاه( تعداد سفارشات فروشگاه به کاربران نیانگیم( 

 در صورت فعال بودن ماژول فروشگاه( محصوالت فروشگاه متیق نیانگیم( 

 امروز یدهایکاربران و بازد آمار 

 در صورت فعال بودن ماژول فروشگاه( فروشگاه آمار( 

 بودن ماژول وییک()در صورت فعال  یکیو آمار 

 دکنندگانیبازد یایجغراف 

 یصبخش ها و ماژول های اختصا - نکته بسیار مهم

بخش ها یا ماژول هر یک از نرم افزارهای طراحی شده توسط بیزآپ امکان دارد بسته به سفارش مشتری 

عالوه تیم فین بیزآپ در صورت درخواست مشتری و صالحدید  های اختصایص داشته باشند، از این رو

بر این راهنما یک فایل راهنمای اختصایص نیز در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه کنید 

فایل راهنمای نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ فقط شامل امکانات عمویم و غیر اختصایص پروژه یم 

 شود.

 

 ثبت نام

 زیر مراجعه کنید:برای ثبت نام و ساخت کاربری جدید در وب سایت به آدرس 

www.نام وب سایت شما/register 

 شود.پس از ورود به این صفحه و پس از بارگذاری کامل، کادر ثبت نام به صورت خودکار نمایش داده یم
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فرم ثبت نام را پر نمایید و سپس بر روی دکمه "ثبت نام" کلیک نمایید. در صورت موفقیت آمیز بودن 

 قسمت "ورود به سیستم"، وارد سایت شوید. ثبت نام، میتونید مطابق

پس از ورود با دستریس مدیریت و کلیک بر روی لینک دشبورد گزینه های متعددی بسته به پلن 

 درخواسیت پروژه شما نمایش داده یم شود. در این بخش به برریس این گزینه ها خواهیم پرداخت.

 

 کاربری مدیریت .1

 

همچنین جهت  در این بخش شما یم توانید با کلیک بر روی نام کاربری، پروفایل خود را ویرایش نمایید.

 خروج از سیستم یم توانید گزینه خروج را کلیک کنید.

 

 دشبورد .2

داده شد در صفحه اصیل دشبورد رویدادهای در انتظار تعیین و تکلیف مدیر،  که پیشتر توضیحهمانطور 

 آمار و ارقام ارائه یم شود.

 دشبورد مدیریت
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 وب سایت .3

 

. دیرا کنترل کن تیوب سا عمویم ماتیتنظ دیتوان بخش یم نیدر ا:  تنظیمات عمویم وب سایت .3.1

 : اشاره کرد ریز یها نهیتوان به گز یم ماتیتنظ نیاز جمله موارد ا

 بهبود رتبه گوگل  یموارد برا نی. هر سه اتیوب سا یدیو کلمات کل حیعنوان ، توض رییتغ

داده  شیمرورگر نما ییدر قسمت عنوان باال تیعنوان وب سا نیباشند. همچن مهم یم اریبس

 شوند. داده نیم شینما تیدر وب سا یدیو کلمات کل حیشود. اما توض یم

 

  منوی کاربران فعال )غیر مدیر( : به منظور فعال یا غیرفعال کردن منوی اصیل برای کاربران غیر

 مدیر سیستم

  تایید ثبت نام با اس ام اس و ایمیل : جهت تایید واقعی بودن شماره موبایل و آدرس ایمیل با

 ارسال یک کد امنییت

  کردن کلیک راست ماوس در کلیه صفحات وب اجازه راست کلیک : به منظور فعال یا غیرفعال

 سایت

 با وارد کردن آدرس ایمیل دلخواه خود در این بخش یک نسخه از کلیه  ها فرم دریافت ایمیل :

اطالعات فرم های ثبت نام شده کاربران بر روی وب سایت به آدرس ایمیل تعیین شده ارسال 

 یم گردد.

  عبارت هایی که در هنگام جستجو به کاربران پیشنهادهای جستجو : در این بخش یم توانید

 پیشنهاد داده یم شود تا نیاز به تایپ کامل آن ها نباشد را ثبت کنید.
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 به مدیر سایت امکان تعیین تعداد نمایش های آیتم  رویدادها و فروشگاه صفحه هر آیتم تعداد :

 های بخش های مشخص شده را یم دهد.

  کد رنگ مختلف جهت تنظیم رنگ های بخش  6این بخش تنظیمات رنگامیزی وب سایت : در

 های مختلف وب سایت یم توانید مشخص کنید.

  امکان پرداخت آنالین و لوگو بانک : در صوریت که ماژول فروشگاه برای شما فعال باشد یم

توانید فعال یا غیرفعال بودن امکان پرداخت آنالین را تنظیم کرده، همچنین لوگو بانیک که در 

 ه قبل ورود به بانک نمایش داده یم شود را تنظیم کنید.صفح

. دینما میرا تنظ تیقادر است صفحات وب سا تیوب سا ریبخش مد نیدر ا:  مدیریت صفحات .3.2

گزارش از صفحات  هیحذف، جستجو و ته ش،یرایو د،یساخت صفحه جد تیمنظور قابل نیا یبرا

نام  کی دیهر صفحه با زآپیب  یمحتوا تیرینرم افزار مد در موجود در نظر گرفته شده است.

 ریدر دسترس مد ریز یروش آدرس ده قیهر صفحه از طر نیمنحصر به فرد داشته باشد. همچن

 : است تیوب سا دکنندگانیو بازد

http://www. شما تینام وب سا/نام صفحه   

 .دیکناستفاده یم تیوب سا یمنو یهانکیآدرس را در بخش ل نیا عموما

را انجام  تیمربوط به سرصفحه وب سا ماتیتنظ دیتوانبخش یم نیدر ا:  سرصفحهمدیریت  .3.3

 عبارتند از: ماتیتنظ نی. ادیده

  سرصفحه فعال 

 سالم به اعضا امیپ 

 و زمان خیتار 

 تلفن سرصفحه شماره 

 سرصفحه ارتفاع 

 نهیپس زم رنگ 

. دیرا انجام ده تیمربوط به پاصفحه وب سا ماتیتنظ دیتوانبخش یم نیدر ا:  مدیریت پاصفحه .3.4

 عبارتند از: ماتیتنظ نیا

 پاصفحه عمویم ماتیتنظ 

 فعال پاصفحه 

 نهیپس زم رنگ 

 یاجتماع یشبکه ها نکیل 

 پاصفحه یها تمیآ یها کونیو آ نکیل : (ها )زبان فعیل نکیل 

 نیوجود دارد. در ا یو افق یعمود یدو منو زآپیب  یمحتوا تیریدر نرم افزار مد:  مدیریت منو .3.5

 .دیرا انجام ده تیوب سا یدو منو نیمربوط به ا ماتیتنظ دیتوانبخش یم
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 عبارتند از: ماتیتنظ نیا

 یافق یمنو 

o تمام صفحه کردن  نیکردن و همچن رفعالیغ ای)به منظور فعال  یافق یمنو عمویم ماتیتنظ

 بودن آن در هنگام اسکرول کاربر( کسیو ف یافق یمنو

o منو( یپوسته ظاهر میقالب منو )به منظور تنظ 

o نیموجود در منو و همچن یهاتمیآ شیرایو ای)به منظور ساخت، حذف  هانکیو ل هاتمیآ 

 (کیهر یهانکیل

 یعمود یمنو 

o کردن( رفعالیغ ای)به منظور فعال  یمنو عمود عمویم ماتیتنظ 

o نیموجود در منو و همچن یهاتمیآ شیرایو ای)به منظور ساخت، حذف  هانکیو ل هاتمیآ 

 (کیهر یهانکیل

توانید تصاویری که در طراحی وب سایت به کار رفته است را در این بخش یم:  مدیریت تصاویر .3.6

مدیریت کرده، تغییر داده یا حذف نمایید. تصاویری که در این بخش قابل مدیریت هستند 

 عبارتند از:

 اصیل وب سایت لوگو 

 تصویر پس زمینه صفحات وب سایت 

 کامپیوتر هارد روی از را هاییفایل است قادر سایت وب مدیر بخش این کمک : به مدیریت فایل .3.7

 .نماید حذف و مشاهده را کرده آپلود قبل از که هاییفایل یا و نماید آپلود سرور روی بر خود

 در تا گیردیم قرار شما اختیار در هاست روی بر فایل" کامل آدرس" بخش این در همچنین

،  mp4  ،mp3  ،pdf  ،rarاز جمله این فایل ها یم توان به  .نمایید استفاده هاماژول در نیاز صورت

zip .و... اشاره کرد 

 مختلف هایزبان برای که است هاییپیام تنظیم منظور به هاپیام مدیریت : بخش مدیریت پیام ها .3.8

 به بخش این انگلییس و فاریس زبان برای. شودیم داده نمایش بازدیدکنندگان به سایت وب

 اضافه خود سایت وب به جدیدی زبان که صوریت در اما. است شده تکمیل فرض پیش صورت

 .نمایید تکمیل را بخش این، است ضروری، کردید
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 زیبا هایفونت دهدیم اجازه سایت وب مدیر به که است بخیش فونت : مدیریت فونتمدیریت  .3.9

 هایماژول در استفاده قابل شده نصب هایفونت. نماید نصب سایت وب روی بر را اختصایص و

 پاصفحه، هامنو روی بر که سایت وب اصیل فونت توانیدیم بخش این در همچنین .باشندیم متین

و وب  Tahomaمرورگر  فرض پیش فونت کنید توجه .نمایید تعیین، کندیم اثر هابخش دیگر و

 بنابراین. شودیم سایت وب لود در تاخیر کیم باعث فونت هر نصب و است Iransansسایت 

 .نمایید نصب را خود نظر مورد فونت یک تنها امکان حد تا شودیم توصیه

ماژول جعبه متین گروهی یک ماژول مناسب برای نمایش محتوای :  جعبه متین گروهی .3.10

یا پروژه ها مرتبط و دسته بندی شده یم باشد. به عنوان مثال در این مورد یم توان به بخش 

در این بخش مدیر سایت یم تواند تنظیمات زیر را برای ماژول های جعبه  مقاالت اشاره کرد.

 متین گروهی انجام دهد:

 گروهی متن جعبه صفحه هر آیتم تعداد 

 با فعال کردن این بخش نمایش نهایی  دشبورد دستریس توسط جامع ذخیره های آیتم تایید :

اعضای  توسط مقاالت ثبت مثالآیتم های جعبه متن گروهی پس از تایید مدیر صورت یم پذیرد. 

 نمایش داده یم شوند. مدیر تایید از پس وانجام گرفته  تحریریه هیات

  و تهیه گزارش جستجو جدید، ویرایش، حذف، رده قابلیت ساخت مدیریت رده : در این بخش

 .موجود در نظر گرفته شده استرده های از 

o  آیتم های جامع : در صوریت که نویسنده یک آیتم جعبه متن گروهی آن را به صورت جامع

ول مربوطه از ذخیره کند، این آیتم در کل وب سایت قابل دسترس است و با حذف ماژ 

 بین نیم رود. مدیریت این آیتم ها از طریق این گزینه مدیریت در دسترس یم باشد.

 زبان بر عالوه دهدیم را امکان این سایت مدیر به زبان مدیریت بخش:  مدیریت زبان .3.11

 مهم بسیار کنید دقت. نماید اضافه نیز را دیگری هایزبان( فاریس معموال) سایت وب فرض پیش

 هایبخش با مرتبط هاپیام" هاپیام مدیریت" بخش در، جدید زبان یک ساخت از پس است

 .نمایید تکمیل را سایت وب مختلف

 اپلیکیشن .4

 

( iosدر این بخش تنظیمات عمویم اپلیکیشن موبایل )نسخه اندروید یا :  تنظیمات اپلیکیشن .4.1

 انجام یم شود. این تنظیمات عبارتند از :

  کاربران به حساب کاربری خود با استفاده از اس ام استنظیم امکان ورود 
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  تنظیمات مشخصات قابل نمایش در اپلیکیشن مانند : نام پروژه، عنوان وب سایت، آدرس

 صفحه اینستاگرام و کامل وب سایت )لینک کامل(، شماره تلفن، کانال تلگرام

 بنر صفحه لود اولیه اپ 

  در صورت وجود(عکس های اسالیدشو صفحه اصیل اپلیکیشن( 

: امکان مدیریت عنوان و محتوای صفحات قابل نمایش در اپلیکیشن در این  مدیریت صفحات .4.2

بخش صورت یم گیرد. با توجه به استفاده برخی از این صفحات در بخش های اصیل اپلیکیشن 

 امکان حذف یا ویرایش برخی اطالعات آن ها امکان پذیر نیم باشد.

( به موبایل کاربراین که Notificationین بخش امکان ارسال رویداد ): در ا مدیریت رویدادها .4.3

اپلیکیشن را نصب و حداقل یکبار اجرا کرده اند، فراهم شده است. توجه داشته باشید رویدادها 

پس از هربار ذخیره )رکورد جدید یا در  حال ویرایش( برای کاربراین که به اینترنت وصل هستند 

در صوریت  راین که بعدا به اینترنت متصل یم شوند با تاخیر ارسال یم شود.بالفاصله و برای کارب

که صفحه متناظر با صفحه انتخایب شما در پروژه وجود داشته باشد پس از کلیک روی رویداد 

 کاربر به آن صفحه هدایت یم شود. صفحه پیش فرض، صفحه اصیل اپلیکیشن است.
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نرم افزار یم تواند رنگ پس زمینه،  رنگ پس زمینه منوی در این بخش مدیر :  قالب اپلیکیشن .4.4

عمودی و رنگ پس زمینه منوی افقی را تنظیم نماید. ممکن است بسته به طراحی گرافییک پروژه 

 شما این بخش غیر فعال باشد.

 

معرفی اپلیکیشن یک بخش ویژه در هر اپلیکیشن است که وقیت کاربر آن را :  معرفی اپلیکیشن .4.5

ین بار بر روی گویش موبایل خود اجرا یم کند، نمایش داده یم شود. معموال در این برای اول

بخش به مهمترین ویژیگ های اپلیکیشن اشاره یم شود. مدیر نرم افزار در این بخش یم تواند 

 اسالید ذخیره نماید. 4افکت، آیکون، عنوان و توضیحات خود را در قالب 
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 پشتیبان گیری و ترمیم .5

: انتخاب این گزینه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده، عکس ها،  دانلود نسخه پشتیبانتهیه و  .5.1

فایل های صویت، فایل های ویدیویی و سایر فایل ها تهیه و آن را بر روی کامپیوتر مدیر سیستم 

توصیه یم شود از این گزینه بسته به بازه تغییرات اطالعات اپلیکیشن و وب  دانلود یم کند.

بهتر است نسخه های دانلود شده  سایت خود به صورت روزانه یا حداکثر هفتیگ استفاده شود.

 یا هارد اکسترنال مناسب ذخیره سازی و در محل مناسب نگهداری گردد. DVDدر یک 

انتخاب این گزینه کلیه نسخه های پشتیبان تهیه شده از  : با حذف نسخه های پشتیبان پیشین .5.2

روی سرور حذف یم گردد. توجه کنید سیستم حذف به این علت اتوماتیک نیست که زمان 

دانلود فایل پشتیبان توسط مدیر سیستم یک زمان قطعی ندارد. بنابراین توصیه یم شود بالفاصله 

از این گزینه افزار مدیریت محتوای بیزآپ پس از تکمیل دانلود نسخه پشتیبان، مدیر نرم 

 استفاده نماید.

( به یک نسخه پشتیبان Restore: در صورت تمایل به ترمیم ) ترمیم با کمک نسخه پشتیبان .5.3

قدییم که پیشتر آن را دانلود کرده اید یم توانید از این گزینه استفاده کنید. توصیه یم شود از 

 یزآپ استفاده نمایید.این گزینه با هماهنیگ مسئول فین ب

 مدیریت کاربرها .6

و کاربران تنظیمات و دستریس های قادر است نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ در این بخش مدیر 

 قابلیت های این بخش عبارتند از:وب سایت را تنظیم نماید. اعضای 

و تهیه گزارش جستجو قابلیت ساخت کاربر جدید، ویرایش، حذف، مدیریت اعضا : در این بخش  .6.1

 .موجود در نظر گرفته شده استاعضای از 

و جستجو جدید، ویرایش، حذف، گروه کاربری قابلیت ساخت در این بخش مدیریت گروه ها :  .6.2

 موجود در نظر گرفته شده است.گروه های تهیه گزارش از 

 مجوزها .7

های کاربری و سطوح دستریس این  گروهدر این بخش یم تواند مدیر نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ 

 گروه ها و کاربران را به هر بخش تعیین کند:

مدیریت اعضای گروه : در این بخش لیست گروه های موجود در سیستم را مشاهده یم نمایید.  .7.1

با انتخاب هر گروه یم توانید لیست اعضای آن گروه را مشاهده کرده و یم توانید عضوی را از 

همچنین کادر جستجویی در نظر گرفته شده تا در صورت تمایل فرد خایص را لیست حذف کنید. 

 جستجو کرده و وی را به گروه اضافه نمایید.

مدیریت دستریس ها : در این بخش بر اساس جستجو یم توانید به گروه یا کاربر مورد نظر خود  .7.2

" یم توانید (اه دستریس مشاهده) دستریس داشته باشید. پس از جستجو با کلیک بر روی "

لیست دستریس های آن گروه یا کاربر را مشاهده کنید. سپس دستریس مورد نظر خود را از آن 

گروه یا کاربر گرفته یا به آن اضافه نمایید. در این بخش مهم است دو نکته زیر را در نظر داشته 

 باشید :

 عضو آن در کاربر که هایی گروه از ییک حداقل یا کاربر است کافی دستریس ایجاد جهت 

 .باشد داشته را نظر مورد دستریس، است
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 پذیر امکان صفحه همان های دستریس مدیریت بخش از صفحات یا ماژول به دستریس افزودن 

  .است

 

 محصوالت فروشگاه .8

از تعریف یک محصول یم پس محصوالت فروشگاه وجود دارد. این بخش امکان تعریف و مدیریت در 

جمله از توان از طریق ماژول وب سایت یا اپلیکیشن موبایل محصول را در اختیار کاربران قرار داد. 

 به موارد زیر اشاره کرد : یم توانفروشگاهی تنظیمات محصوالت مهمترین 

 کاال قیمت و نام .8.1

تعداد سفارش )که به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار تنظیم یم اد بازدید و مشاهده تعدامکان  .8.2

 شود(

 عدم موجودی کاال و محصوالت داغتعیین  .8.3

 اولویت جهت ترتیب نمایش محصوالتتنظیم  .8.4

 درصد تخفیفتعیین  .8.5

توضیح بخش اطالعات پایه فروشگاه جلوتر در محصول )، برند و رنگبندی گارانیتمدت  ،گارانیت .8.6

 قابل تعریف یم باشد(خواهیم داد که چگونه انواع این مقادیر توسط مدیر 

ها نمایش داده خواهد  بخش محصوالت آناصیل و رده های جانیب فروشگاه که محصول در رده  .8.7

 شد.

ر محصول در در صفحه اختصایص هراهنمای خرید که نقد و برریس و توضیحی از قبیل فیلدهای  .8.8

 اختیار کاربران اپلیکیشن یا وب سایت قرار یم گیرد.

صورت اسالیدشو نمایش داده که به  10تا  1عکس های  و فیلماز جمله چند رسانه ای فیلدهای  .8.9

 یم شوند.

 کس های فروشگاهع .9

های اسالیدشو و لینک ها عکس این قسمت مدیر نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ یم تواند در 

اصیل رده های فروشگاه را که در اپلیکیشن نمایش داده یم شود صفحه اصیل فروشگاه و صفحه 

 تنظیم نماید.

 طالعات پایه فروشگاها .10

ساس آن ها : تعیین انواع دسته بندی های فروشگاهی که محصوالت بر ا های فروشگاهرده  .10.1

 ند شد.طبقه بندی خواه

برای رده های فروشگاه در این بخش امکان تعریف فیلدهای اختصایص :  سفاریشفیلدهای  .10.2

فیلدها شامل فیلدهایی یم شود که مورد نیاز رده فروشگاه شما یم باشد امکان پذیر است. این 

وای بیزآپ نیست. دهای سیستیم نرم افزار مدیریت محتاما به صورت پیش فرض در لیست فیل

اگر شما عنوان مثال فیلدهای قیمت و رنگبندی به صورت سیستیم تعریف شده است. اما به 

سایز صفحه نمایش یا میزان داشته باشید در این بخش یم توانید فیلد قصد فروش گویش موبایل 

 حافظه را نیز تعریف نمایید.
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 که محصوالت فروشگاه رنگ هاییکلیه : امکان تعریف و مدیریت  های محصوالترنگ  .10.3

 ممکن است از آن ها استفاده نمایند.

: امکان تعریف و مدیریت کلیه شرکت های گارانیت که محصوالت  های گارانیتشرکت  .10.4

 فروشگاه ممکن است از آن ها استفاده نمایند.

که محصوالت فروشگاه ممکن برندهایی امکان تعریف و مدیریت کلیه :  فروشگاهبرندهای  .10.5

 است از آن ها استفاده نمایند.

 کد تخفیف .11

فروشگاهی  است که بر روی محصوالت درصدبرای ارائه تخفیف هزینه بر اساس بخش تخفیف یک کد 

ند به تعداد دلخواه کد نرم افزار یم توامدیر یا خدمات در هنگام پرداخت یا ثبت سفارش اثر یم کند. 

 آن را در اختیار کاربران هدف قرار دهد.کد تخفیف تعریف نموده و 

 ارت هدیهک .12

فروشگاهی  است که بر روی محصوالتمبلغ برای ارائه تخفیف هزینه بر اساس بخش یک هدیه کارت 

ند به تعداد دلخواه نرم افزار یم توامدیر یا خدمات در هنگام پرداخت یا ثبت سفارش اثر یم کند. 

 آن را در اختیار کاربران هدف قرار دهد.کد تعریف نموده و کارت هدیه 

 

 سانه اجتماعیر  .13

با قابلیت دسته بندی و درج ل فیلم یا عکس انواع چند رسانه ای شامتعریف و مدیریت امکان 

توضیحات جهت نمایش در اپلیکیشن یا ماژول رسانه اجتماعی وب سایت در این بخش قرار گرفته 

 است.

 ده های رسانه اجتماعیر  .14

 .یم باشدبخش ممکن در این تماعی جدسته بندی رکوردهای رسانه اقابلیت 

 تابخانهک .15

با قابلیت دسته بندی و درج توضیحات جهت نمایش در کتابخانه های رکوردتعریف و مدیریت امکان 

 شما یم توانیداین بخش در  وب سایت در این بخش قرار گرفته است.کتابخانه اپلیکیشن یا ماژول 

  تنظیم نمایید.پیش نمایش عنوان صفحه از کتاب را به  4و  PDFفایل 

 ده های کتابخانهر  .16

 .یم باشدبخش ممکن در این کتابخانه دسته بندی رکوردهای قابلیت 

 ده های اخبارر  .17

 .یم باشدبخش ممکن در این اخبار دسته بندی رکوردهای قابلیت 

 خبارا .18
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نام و متن خبر، مقدمه، ، عنوانبا قابلیت دسته بندی و درج خبری رکوردهای تعریف و مدیریت امکان 

 وب سایت در این بخش قرار گرفته است.اخبار جهت نمایش در اپلیکیشن یا ماژول لینک منبع 

به روز رساین خبر و تعداد بازدید به صورت اتوماتیک توسط سیستم تنظیم زمان درج خبر، همچنین 

این بخش یم توان اخبار مهم جهت نمایش در بخش اخبار مهم اپلیکیشن )در صورت در  یم شوند.

ذکر است تنها اخباری در اختیار کاربران اپلیکیشن یا شایان وجود در پروژه شما( را مشخص نمود. 

 شده باشند.تایید که وب سایت قرار میگیرد 

 ظرات اخبارن .19

شده و قابل مدیریت ر درج شده اند نمایش داده اخبانظرایت که بر روی این بخش لیست کامل در 

 توسط مدیر یم باشد.

 ده های وییکر  .20

 .یم باشدبخش ممکن در این وییک دسته بندی رکوردهای قابلیت 

 ایل های وییکف .21

 مقدمه،نوان، مختصر و مفید، عبا قابلیت دسته بندی و درج رکوردهای وییک تعریف و مدیریت امکان 

وییک جهت نمایش در اپلیکیشن یا ماژول اطالعایت منابع ، مکان جغرافیای و 3 تا 1و توضیح  زیر عنوان

 وب سایت در این بخش قرار گرفته است.

 زارش های سیستمگ .22

توانید اطالعات هاست خود را دریافت کنید. این به کمک این بخش یم هاست :اطالعات  .22.1

تواند مفید باشد. لیست از وب سایت یم های جانیباطالعات برای مدیریت منابع و استفاده

 اطالعات این بخش عبارت است از:

 امین : نام وب ساییت که هاست برای آن فعال است مانند دparsunit.com 

  آدرس آی یپ : آدرس اینترنیت هاستینگ شما، این آدرس کاربردهای متنوعی دارد. به عنوان

 دارید.مثال در ثبت درگاه پرداخت آنالین به آن نیاز 

 در این بخش نام بسته هاست تهیه شده  بیزآپ نرم افزار مدیریت محتوای  هاست بسته نام :

برای وب سایت شما ذکر یم شود. برای دریافت جزئیات و اطالعات بیشتر بسته خود به وب 

 مراجعه نمایید. بیزآپسایت 

 ها و سایر اطالعات ها، ایمیلهاست : هاست شما یک فضای مشخص برای انواع فایل فضای

توانید میزان مجاز و میزان استفاده شده فضا را دهد که در این بخش یمدر اختیارتان قرار یم

 مشاهده نمایید.

 ماهانه :  کلیه فرآیندهای دانلود و آپلود اطالعات بر روی هاست نیز محدود است.  باند پهنای

 ی باند را مشاهده نمایید.شده پهناتوانید میزان مجاز و میزان استفاده در این بخش یم

 صورت به را سایت وب اعضای خروج و ورود گزارش رویدادها بخش:  کاربرانرویدادهای  .22.2

 .دهدیم نمایش و ثبت خودکار
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 تنظیمات از کیل گزارش یک ابتدا در سایت وب مدیر سئو گزارش بخش در:  سئوگزارش  .22.3

 وب صفحات تک تک معایت و مزایا جدول یک قالب در سپس. کند یم دریافت سئو بد یا خوب

 قابل های بخش کلیه، صحیح مدیریت با شود یم توصیه .شود یم مطرح سئو لحاظ از سایت

 .کنید تبدیل سبز رنگ به را گزارش این تنظیم

 مختلف هایتاریخ در را خود سایت وب بازدید آمار توانیدیم بخش این در:  بازدیدآمار  .22.4

 .نمایید مشاهده

 آگهی .23

یم بخش ممکن در این آگهی ها دسته بندی رکوردهای قابلیت آگهی ها : بندی دسته  .23.1

 .باشد

و تنظیم نام کاربر، استان ، با قابلیت دسته بندیآگهی تعریف و مدیریت امکان  ها :آگهی  .23.2

جهت نمایش در و عکس های آگهی توضیحات ، شماره موبایل آگهی، عنوانمحل آگهی، شهر 

 وب سایت در این بخش قرار گرفته است.آگهی اپلیکیشن یا ماژول 

 مدیریت استان ها .24

استفاده در سایر بخش های جهت  استانتنظیم نام با قابلیت استان ها تعریف و مدیریت امکان 

 .دشبورد مدیریت نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ )مانند آگهی ها( در این بخش قرار گرفته است

 القه مندی هاع .25

نشان شده )مثال یک محصول از پیش مندی ها بخیش است که یم توان در آن به اطالعات عالقه 

 دستریس یافت.فروشگاه( 

 

 های نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپاژول م

 وب محتوای نمایش جهت که هستند مختلفی اجزای هاماژول، شد داده توضیح ترپیش که همانطور

 نامحدود تعداد توانیدیم بیزآپ  محتوای مدیریت افزار نرم در. نمایید استفاده هاآن از توانیدیم سایت

 از یک هر وارد منظور این برای. کنید اضافه ماژول نامحدود تعداد صفحه هر به و کرده ایجاد صفحه

 حال. نمایید کلیک" صفحه ویرایش" دکمه روی بر صفح پاییین قسمت در و شده خود سایت وب صفحات

 یک حذف برای همچنین. کنید اضافه صفحه به ماژویل توانیدیم" جدید ماژول" دکمه روی بر کلیک با

 ذخیره برای نهایت در. شود حذف صفحه روی از تا کنید کلیک آن جعبه کنار x روی بر است کافی ماژول

 .نمایید کلیک ذخیره دکمه روی بر خود تغییرات شدن
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 کیپ کردن ماژول

هایی که از لحاظ محتوایی و تعریف ممکن است در صفحات مختلف به صورت تکراری کاربرد داشته ماژول

این ماژول ها قابل کیپ و چسباندن هستند. برای کیپ کردن بیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای باشند، در 

 مرحله را انجام دهید: 2نیاز است 

 در گوشه باال سمت راست ماژول کلیک کنید. بر روی دکمه کیپ  .1

"چسباندن ماژول" کلیک  دکمه روی بر( باشد هم ماژول فعیل صفحه تواندیم) مقصد صفحه در .2

 ایید.نم

 مدیریت ماژول

بیزآپ تنظیمات اختصایص خود را دارند. برای این  نرم افزار مدیریت محتوای هر یک از ماژول ها در 

منظور پس از قراردادن ماژول مورد نظر در صفحه کافی است رو آیکون چرخ دنده در گوشه باال سمت 

 راست ماژول کلیک کنید.

 

 : از عبارتند بیزآپ  محتوای مدیریت افزار نرم های ماژول لیست
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 دکمهماژول  .1

است  دلخواه است. عنوان متین نکیدکمه با عنوان و ل کی جادیا یبرا دیماژول ساده و مف کیدکمه 

 یگریهر صفحه د ایشما  تیدر وب سا گرید یاصفحه نترنیتیآدرس ا نکیو ل شودداده یم شیکه نما

 .باشدیم هاتیوب سا ریدر سا

 

 متینبرچسب ماژول  .2

ماژول  نیاست. ا تیصفحات وب سا یمتن بر رو کی شیماژول ساده جهت نما کی برچسب متین

 را دارد. نکیعنوان و ل تیریمد تیمشابه دکمه بوده و قابل ماتیاز لحاظ تنظ

 

 جعبه متین ماژول .3

 کی تواندمتن یم نی. ادیدر آن متن دلخواه خود را قرار ده دیتوانکادر است که یم کی جعبه متین

آن  تیریماژول به صفحه در بخش مد نی. پس از افزودن اباشد خبر طوالین کی ایعنوان ساده 

 .دیده رییآن را تغ یمحتوا دیتوانیم

 یقادر خواهند بود محتوا تیسا دکنندگانی" بازدیبا فعال کردن بخش "امکان اشتراک گذار نیهمچن

به اشتراک  گرانیبا د ترییتو ای سبوکیف ت،یونیپارس  یاجتماع یهااز شبکه یکیرا در  جعبه متین کی

 بگذارند.

 

 جعبه متین گروهی ماژول .4

 مطالب قابل دستهباشد. این ماژول برای های متین یمای از جعبهجعبه متین گروهی شامل دسته

طلب ماژول مهر  .مناسب یم باشدها، خدمات یا محصوالت پروژهمقاالت، بخش اخبار، بندی مانند 

  داشته باشد. جعبه متین گروهی یم تواند عنوان، مقدمه، رده، عکس و متن اصیل

 همچنین یم توانید قابلیت های زیر را برای هر مطلب پست شده فعال کنید:

 امکان اشتراک گذاری 

 در صورت فعال کردن این گزینه مطلب ارسال شده در  سایت وب کل در جامع صورت به ذخیره :

 سایر ماژول های وب سایت قابل استفاده بوده و با حذف ماژول فعیل از بین نیم رود.

  مهم : با فعال کردن این گزینه یم توانید مطلب ارسایل را در ماژول آیتم های مهم به صورت

 مستقل نمایش دهید.

 

 آلبوم عکس ماژول .5

 تیریماژول به صفحه در بخش مد نی. پس از افزودن اندیها گواز عکس یاآلبوم عکس به مجموعه

 .دیده رییرا تغ ششینحوه نما ایبه آن افزوده و  ییهاعکس دیتوانآن یم
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 آلبوم صویت ماژول .6

ماژول به صفحه در بخش  نی. پس از افزودن اندیگو صویت یهالیاز فا یابه مجموعه آلبوم صویت

 یموجود بر رو یهالیفا ایهاست خود  یهالیفا انیاز م صویت یهالیپخش فا دیتوانآن یم تیریمد

 .دیرا فعال کن هاتیوب سا گریهاست د

 

 آلبوم ویدئو ماژول .7

ماژول به صفحه در بخش  نی. پس از افزودن اندیگو دئویو یهالیاز فا یابه مجموعه دئویآلبوم و

 یموجود بر رو یهالیفا ایهاست خود  یهالیفا انیاز م دئویو یهالیش فاپخ دیتوانآن یم تیریمد

 .دیرا فعال کن هاتیوب سا گریهاست د

 

 اسالیدر ماژول .8

 نیاست. به کمک ا گریکدیمتناسب با  یها تمیاز آ یدسته ا شینما یبرا دیماژول مف کی دریاسال

تواند  یم تمی. هر آدیینما جادیدلخواه خود ا یدر فضا تمیتعداد نامحدود آ دیتوان ماژول یم

 باشد. نکیل کیو  حیعکس، عنوان، توض کی رندهیدربرگ

 

 جعبه لینک ماژول .9

آن  تیریماژول به صفحه در بخش مد نی. پس از افزودن اندیگو هانکیاز ل یابه مجموعه نکیجعبه ل

 است. نکیعنوان و ل رندهیدربرگ نکی. هر لدییبه آن اضافه نما ییهانکیل دیتوانیم

 

 اسالیدشو ماژول .10

ماژول عالوه بر  نیاست. در ا شتریب یها تیمشابه آلبوم عکس اما با قابل بایماژول تقر کی دشویاسال

مختلف  یآپشن ها شینما ک،یاتومات رییمدت زمان تغ دیتوان عکس ها یم تیریامکان افزودن و مد

 .دیکن میرا تنظ دشویتمام صفحه بودن اسال نیعکس فعال و همچن ریینحوه تغ

 

 فرم ماژول .11

قرار  تیوب سا ریمد ارینرم افزار فرم ساز ساده را در اخت کی زآپیب  یمحتوا تیرینرم افزار مد

 اطالعایت یلدهایابتدا فرم مورد نظر خود را با ف تواندیم تیسا ری. به کمک ماژول فرم مددهدیم

 لیتکم یهافرم. در انتها اطالعات ندینما لیآن را تکم تیکرده و سپس کاربران سا یطراح ازشیمورد ن

 .ردیگقرار یم تیسا ریمد اریر ماژول در اخته تیریشده در بخش مد

 

 خالصه  آمار وب سایت ماژول .12

در  تواندیم تیسا ریمد صیاست که با تشخ تیکاربران سا دیبازد تیاز وضع یاماژول خالصه نیا

 .ردیاز صفحات قرار گ کیهر 
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 نظرات ماژول .13

 تیسا ریاست. مد تیبازخورد از کابران وب سا افتیدر یبرا دیماژول مف کی Comment اینظرات 

آن بخش نظر ارسال کنند.  یدر هر صفحه قرار دهد تا کابران برا ازیماژول را بر اساس ن نیا تواندیم

 داده خواهد شد. شینما تیدر وب سا ریمد دیینظرات پس از تا

 

 اخبار ماژول .14

جهت نمایش اخباری که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به کار یم رود. ماژول این 

 رده اخبار مورد نظر خود را تنظیم نمایید.عنوان و استفاده از این ماژول کافیست ای بر 

 

 اخبار اتوماتیک ماژول .15

 نکاریا ی. برادیده شیخود نما تیدر وب سا یاخبار را از منابع خبر کندماژول به شما کمک یم نیا

تا  دیکن میتنظ زآپیب  یمحتوا تیریرا در ماژول نرم افزار مد یمنبع خبر jsonاست فرمت  یکاف

 به روز شود. کیشما به صورت اتومات تیدر وب سا کباری قهیدق 10اخبار هر  نیآخر

که  یخود، حداکثر تعداد خبر تیوب سا یهابخش ریمتناسب با سا دیتوانبخش یم نیدر ا نیهمچن

 .دیینما میعکس و مقدمه خبر را تنظ شیعدم نما ای شیو نما شودداده یم شینما

 

 نظرسنجی ماژول .16

را  هایاز نظرسنج یامجموعه ای کی تواندیم تیوب سا ریاست که به کمک آن مد ماژویل ینظرسنج

 قرار دهد. تیکاربران وب سا اریدر اخت

 

 ورود/ثبت نام/پروفایل ماژول .17

ورود کاربران عضو بازدیدکنندگان، ماژویل است که به کمک آن امکان عضویت پروفایل /نام ثبت/ورود

شود. وب سایت امکان پذیر یماعضای  کاربریاطالعات  پروفایل و و مشاهده و ویرایش شده

 همچنین کاربراین که رمز خود را فراموش کرده باشند از طریق این ماژول قادر به بازیایب رمز هستند.

بسته به تنظیمات مدیر یم تواند در ییک از حاالت  پروفایل/نام ثبت/وروددر نظر داشته باشید ماژول 

 زیر قرار داشته باشد :

 برای بازدیدکنندگان 

 ورود اعضا 

 ثبت نام 

 برای اعضای وارد شده 

 اطالعات کاربری، دشبورد )در صورت  ،: دستریس های این بخش عبارتند از پروفایل

کاربر(، آمار کامل بازدید )درصورت مدیر بودن کاربر(، سبدخرید، مدیر بودن 

 های فروشگاه و خروجسفارش
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 در این بخش اعضا اطالعات کاربری خود را مشاهده کرده و یم  فرم اطالعات کاربری :

 توانند آن ها را ویرایش کنند.

 

 تیکت ماژول .18

باشد. به کمک این ماژول اعضای ماژول تیکت یک ماژول مفید برای بخش پشتیباین وب سایت یم

ر های مختلف سازمان یا شرکت دهای خود را با مسئول بخشتوانند مشکالت و پرسشوب سایت یم

 میان قرار دهند.

و  کند تا کاربران به سادیگ به پرسشن ماژول آرشیو مکاتبات اعضا و مدیر وب سایت را ذخیره یمای

 های خود دستریس داشته باشند.پاسخ

 :شودتعیین وضعیت هر به صورت اتوماتیک در ییک از حاالت زیر توسط برنامه انجام یم

 منتظر 

 پاسخ داده شد 

  شدبسته 

 

 نقشه گوگل ماژول .19

 کیمکان مثل مکان دفتر  کی یمعرف یاست که عموما برا یماژول ساده و کاربرد کینقشه گوگل 

 شرکت در صفحه تماس با ما کاربرد دارد.

 (www.google.com/mapsنقشه گوگل ) تیاست به کمک وب سا یماژول کاف نیاستفاده از ا یبرا

 نییتا مختصات و مکان تع دیکن رهیماژول ذخ ماتیرا بدست آورده و در تنظ embed نترنیتیآدرس ا

 داده شود. شیشما نما تینقشه گوگل در وب سا یشده رو

 

 فروشگاه ماژول .20

دستریس ایجاد یک فروشگاه مجازی نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ ماژول فروشگاه به مدیر 

ر دشبورد مدیریت تعریف دیک رده فروشگاهی که قبال دهد. در این فروشگاه مدیر قادر است یم

 .شده را در قالب یک ماژول نمایش دهد

توانند با مراجعه به هرفروشگاه محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند تا کاربران وب سایت یم

ها فاکتور صادر کرده و مدیر را در به صورت خودکار برای آنبیزآپ  نرم افزار مدیریت محتوای 

 جریان قرار دهد.

های فروشگاه" توانند وضعیت کاالی خود را در قسمت "سفارشفاکتور کاربران یمپس از صدور 

تواند فرآیند هر سفارش را در مراحل زیر مشاهده نمایند. همچنین در این بخش مدیر وب سایت یم

 جلو ببرد:

 )تکمیل سفارش )اتوماتیک در انتهای فرآیند خرید کاربر 

 تایید حسابداری 

 ارسال شد 
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  شدتحویل 

 

 درصد پیشرفت ماژول .21

عدد به  کیعنوان و  کیماژول  نیبا منطق ساده است. در ا یشیماژول نما کی شرفتیماژول درصد پ

 شیدرصد و عنوان نما نیتا در هنگام لود صفحه به صورت متحرک ا دیکن عنوان درصد مشخص یم

شده باشد. مثال به منظور ارائه  لیتحل شیاز پ یآمارها انیتواند در ب ماژول یم نیداده شود. کاربرد ا

 شرکت کی نیمخاطب تیدرصد رضا

 

 افکت کاغذ ماژول .22

 یافکت متنوع کاغذ 4عکس و عنوان مرتبط با آن است که با  کی شیماژول افکت کاغذ به منظور نما

 کیرا جهت مقصد کل نیکیل دیتوان ماژول یم نیا ماتیدر بخش تنظ نیشود. همچن داده یم شینما

 .دیینما نییکاربر تع

 

 افکت شناور ماژول .23

افکت متنوع شناور  5عکس و عنوان مرتبط با آن است که با  کی شیماژول افکت شناور به منظور نما

 کیرا جهت مقصد کل نیکیل دیتوان ماژول یم نیا ماتیدر بخش تنظ نیشود. همچن داده یم شینما

 .دیینما نییکاربر تع

 

 کارت ماژول .24

قابلیت تنظیم عنوان، عکس های گرافییک با افکیت مشابه کارت است که جهت نمایش ماژول این 

زیبا و ساده هر کارت برای وب سایت و صفحات تغییر را دارد. عنوان لینک و لینک دمه، توضیح، مق

 لمیس موبایل بسیار مناسب است.

 

 فریم ماژول .25

 تی)خواه از وب سا نترنیتیا گریصفحه د کی شیماژول ساده است و هدف آن نما کی میماژول فر

 ماتیمنظور در بخش تنظ نیا یاست. برا ( در داخل صفحه فعیلگرید تیوب سا کیخواه از  فعیل

 .دییاست آدرس صفحه را مشخص نما یماژول تنها کاف

 

 وییک ماژول .26

که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به کار محتوای وییک جهت نمایش ماژول این 

 یم رود.
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 رسانه اجتماعی ماژول .27

که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد  عکس و فیلم های رسانه اجتماعیجهت نمایش ماژول این 

مورد رسانه اجتماعی رده عنوان و استفاده از این ماژول کافیست ای شده است به کار یم رود. بر 

 نظر خود را تنظیم نمایید.

 

 کتابخانه ماژول .28

که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به  رکوردهای کتابخانهجهت نمایش ماژول این 

 مورد نظر خود را تنظیم نمایید. کتابخانهرده عنوان و استفاده از این ماژول کافیست ای کار یم رود. بر 

 

 متداولواالت س

 پاصفحه را عوض کنم؟ یهاجعبه نکیچگونه عنوان و ل

 :دییها مراجعه نماقسمت نیبه ا تیوب سا ماتیدر بخش تنظ بیکار به ترت نیانجام ا یبرا

 " هاامیپ تیریپاصفحه به بخش "مد یهاعنوان جعبه رییتغ یبرا .1

 پاصفحه" تیریپاصفحه به بخش "مد یهاجعبه نکیل رییتغ یبرا .2

 

 ؟ایجاد کنمایت برای وب سیک صفحه جدید چگونه 

کنید. یجاد یریت صفحات یک صفحه امدوب سایت<از مسیر دشبورد<این منظور نیاز است ابتدا برای 

ه به + نام صفح /عمل یک صفحه را به صورت کامل ایجاد کرده و از طریق آدریس دهی وب سایت + این 

 آن دستریس داشت.

صفحه از طریق منوی اصیل وب سایت یا هر لینک دیگری در دسترس در صوریت که بخواهید این اما 

 قرار بگیرد نیاز است لینگ آن را در بخش مربوط تنظیم نمایید.


