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 مقدمه 

 

 و  ها سایت  وب مدیریت و تحلیل، طراحی، ایجاد ( جهتBizup CMS) بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم

  های پورتالهدف این نرم افزار پشتیباین از تهیه شده است.  (iOS)اندروید و  موبایل هایاپلیکیشن 

کوچک، متوسط و  هایشركت  و ، فروشگاه های اینترنیت، نرم افزارهای خدمایت، اطالع رساینسازماین

  مانند  تولید دنیای نرم افزار  روز های تكنولوژی بر مبتینبه صورت هایبریدی  Bizup CMS. باشدم  بزرگ

Java ،Objective C ،PHP ،jQuery ،CSS 3 ،HTML 5 ،AJAX و SEO است. 

Bizup CMS به  نسبت ، تحلیل  و تحقیق از پس و شده تهیه  افزار نرم مهندیس نوین هایروش از استفاده با 

 شده عرضه  كاربران استفاده جهت  كیفیت كنترل با نهایت در و اقدام آن نوییس برنامه  و طراحی، تولید

،  ساده کاربرد  به  توانم  آن كیفیت و عملكرد  از اطمینان  بر عالوه افزار نرم این  های  مزیت از. است

 به نیاز Bizup CMS از استفاده. نمود اشاره بودن صرفه  به  مقرون همچنین و هایونیت  پذیری توسعه 

 وب  و های موبایلاپلیکیشن  مدیریت  به  سادیگ به  توان م و ندارد نوییس برنامه  دانش و فین تخصص

 .  نمود اقدام كاربری هرگونه  با سایت

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

  تولید  در  مهندیس  تیم تجربه  سال 20 ماحصل Bizup CMS. باشد خارجی مشابه  محصوالت با رقابت قابل

 مرحله  از محصول این تولید. باشدم محتوا مدیریت سیستم و وب تحت، موبایل بستر افزارهای نرم

 کشور  داخل در و بیزآپ افزار نرم واحد در تماما   پشتیباین و کیفی کنترل، سازی پیاده، تحلیل، تحقیق

 . است شده انجام ایران

 

 

 یک نرم افزار چند پلتفرم   Bizup CMS –نکته بسیار مهم  

بیزآپ یک نرم افزار چند پلتفرم است. به این معنا که خروجی نرم افزار را در  مدیریت محتوای نرم افزار 

واکنشگرا و قابل عرضه بر روی کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و موبایل(،  قالب وب سایت )به صورت 

 ارائه م کند.  iosاپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن 
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 ه ی اول   مفاهیم   ف ی تعر 

 

 ل ی موبا   شن ی ک ی اپل 

  ار ی خاص در اخت تلفن همراه نصب و امکانایت یها  دستگاه ها و گویش یکه بر رو یوتر یکامپ  یافزار نرم

 دهد.  کاربر قرار م

 

 ت ی سا   وب 

خاص   ( با ارائه امکانایترفاکسیفا  ایوب )مانند گوگل کروم  یمرورگرها قیکه از طر یوتر یکامپ یافزار نرم

 . در ی گکاربر قرار م اری در اخت

 

 مدیر 

، "مدیر نرم افزار"، "مدیر نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ" همیگ  "Bizup CMS"مدیر سیستم"، "مدیر 

عبارتهای معادیل هستند که در این فایل راهنما به فردی که قرار است از طریق پنل مدیریت، محتوا و 

 Bizupتوان گفت مدیر م احتماال تر به عبارت ساده  شود.اطالعات نرم افزار را مدیریت نماید خطاب م

CMS  باشید. خود شمایی هستید که در حال مطالعه این فایل م 

 

 به روز رساین 

( به فرآیند بازخواین مجدد اطالعات یک بخش یا یک صفحه از Reloadیا  Refreshبه روز رساین )رفرش، 

در صورت وجود دستریس به اینترنت، با هر بار باز کردن یک   گویند.نرم افزار یا وب سایت از سرور م

دهد. اما در برخی موارد  عموما این به روز رساین به صورت خودکار رخ م Bizup CMSبخش یا صفحه 

نیاز است این کار توسط مدیر نرم افزار به شکل دسیت انجام شود تا آخرین تغییرات و تنظیمات را  

را بزنید. همچنین   F5توانید در کامپیوتر یا لپ تاپ دکمه وز رساین دسیت ممشاهده نماید. برای به ر 

استفاده  در نسخه وب سایت کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل یا تبلت توانید از دکمه رفرش مرورگر نیز م

 نمایید: 
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( و همچنین  iOSهای عامل )مانند ویندوز، اندروید و در این زمینه در نظر داشته باشید که سیستم 

برند.  ( بهره م Cache Memoryای به نام کش )مرورگرها )مانند گوگل کروم و موزیال فایرفاکس( از حافظه 

اند تا سرعت بارگزاری  وظیفه این حافظه نگهداری و استفاده از اطالعایت است که یکبار فراخواین شده 

ها رود. گاهی ممکن است شما با وجود به روز رساین یک صفحه همچنان برخی عکسدفعات بعدی باالتر 

اند( مشاهده کنید. برای اینکه اجبارا این حافظه نیز به روز شود یا اطالعات قدییم )که احتماال تغییر کرده 

 Ctrl+F5توانید ها یا اطالعات در کامپیوتر یا لپ تاپ باشید م و قادر به مشاهده آخرین نسخه عکس 

بزنید. در سایر موارد الزم است با کیم صبر اجازه دهید تا حافظه کش متوجه تغییرات منابع اطالعایت  

 شده و خود را به صورت خودکار به روز نماید. 

 

 ( Unit)   یونیت 

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

ها را به صفحات اضافه یونیت کرد و  جادیصفحه ا یتعداد نامحدود  توانم  لیموبا شنی کی اپل 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  نی خاص خود را دارد که ا ماتی تنظ یونیتر . هدی کن جادیآن را ا یونیتاز 

 عبارتند از: Bizup CMS یهایونیت   ستی داده خواهد شد. ل شیصفحه، به شما نما

 

 

 

 های غیر فعال   یونیت بخش ها و    -  نکته بسیار مهم 

 Bizup CMSها یا سایر قسمت های  یونیتبسته به پلن سفاریش مورد استفاده، ممکن است برخی از 

برای شما غیر فعال باشد. که در این صورت آن قسمت به صورت خاکستری )غیرفعال( بوده یا اصال 

 با واحد فروش  Bizup CMSدر صورت تمایل برای فعالسازی امکانات بیشتر  نمایش داده نیم شود.

 بیزآپ تماس حاصل نمایید.

 

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

Bizup CMS در حال تکامل است، بسته به نسخه مورد استفاده شما ممکن است  وسته یبه صورت پ

البته در این فرآیند همواره راهنمای ویژه  داشته باشد. رایتیی راهنما تغ  لی فا نیبخش ها نسبت به ا یبرخ

مورد   Bizup CMSسال تولید نرم افزار یا نسخه هر نسخه تهیه شده که توصیه م شود بر اساس 

 دانلود نمایید.   Bizup.ir، فایل راهنمای مناسب را از قسمت پشتیباین سایت استفاده خود
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 ( Toolsابزار ) 

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

Bizup CMS باشند. م 

 

 ( SEOسئو ) 

SEO  سرنام عبارتSearch Engine Optimization  هدف از . باشد م  جستجو  موتور  سازی و به معنای بهینه

  اهمیت  . باشد مناسب و جذاب م جستجو موتورهای برای که است  وب یا اپلیکیشن صفحات سئو تولید

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

بنابراین لزوم بنیادین هر نرم افزار آنالیین است که محتوای خود را بر   .کنندم استفاده خود نظر مورد

اساس اصول سئو تنظیم نماید. این امر به افزایش بازدید و نرخ باالی نمایش محتوا به خواست کاربر 

بخش فین و محتوایی تقسیم   2توجه داشته باشید به صورت کیل بهبود در سئو در  کند.کمک شایاین م 

های سئو را پیاده سازی کرده است. بنابراین  به خویب از لحاظ فین نکات و تکنیک  Bizup CMSه میشود ک

های ممکن و تامین  بایسیت با استفاده از آموزش  Bizup CMSمدیران و تامین کنندگان محتوای نرم افزار 

 محتوای مناسب زنجیره موفقیت سئو را تکمیل نمایند. 

 

 ( Color Codeکد رنگ )

اعداد در مبنای   .یک کد رنگ است A0B1FF. به عنوان مثال باشدم 16 یمبنا  رقیم  6عدد  ک یکد رنگ 

 م باشند. به بیان دقیقتر :   Fتا  0از  16

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F 

رقم معرف میزان به ترتیب   2هر  ، هستند. حال در بحث کد رنگ 15تا  10معادل اعداد  Fتا  Aدر اینجا 

های ممکن دیجیتایل را  توان کلیه رنگ به کمک این اعداد م ( است. RGBهای قرمز، سبز و آیب )رنگ 

 شود: های پرکاربرد برای نمونه ذکر مدر اینجا لیست برخی رنگ تولید کرد. 

 FF0000قرمز مطلق  •

 00FF00سبز مطلق  •

 0000FFآیب مطلق  •

 FFFFFFسفید  •

 000000سیاه  •

 FFFF00زرد  •

 FF00FFبنفش  •

 BBBBBBنقره ای  •

 FF006Cصوریت  •
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به شما در تولید کد رنگ کمک   هابرخی نرم افزارها و وب سایت شایان ذکر است در انتهای این بحث 

توان به فوتوشاپ اشاره  . از جلمه این نرم افزارها متا با دقت باال به رنگ دلخواه خود برسید کنندم

 کرد. 

 

 ( Upload) آپلود یا بارگذاری  

سرور به  دارند قرارهای دیجیتایل ، موبایل یا سایر دستگاه کامپیوترحافظه  در که  هاییفایل  انتقال

هایی که (. انواع فایل است عمل دانلوداین عکس بر نامند )م  یا بارگذاری  را آپلود Bizup CMS)هاست( 

 و...(  doc، docx ،pdfو...( و اسناد ) jpg ،png ،gifها )گیرند عبارتند از عکسمعموال بر روی سایت قرار م

 

 گرید مدیریت محتوا 

  Bizup CMSنرم افزار های مختلف محتوای بخش اطالعات و مدیرییت جهت مدیریت  یونیتگرید یک 

برای مدیریت انبوه های مختلفی از دشبورد مدیریت به کار رفته و یک ابزار مناسب است. گرید در بخش

هایی که گرید در مدیریت آنها به از جمله بخش  باشد.اطالعات، ثبت، ویرایش، حذف، جستجو و... م 

توان به کاربران، صفحات، تنظیمات وب سایت، تنظیمات اپلیکیشن و... کند م مدیر نرم افزار کمک م 

 خواهیم شد. در این بخش با یک نگاه کیل با اجزای گرید آشنا  اشاره کرد. 

 

 

 

 :  در یک گرید بخش های زیر را مشاهده م کنید

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

 محتوای آن هستید. 

 فیلدهای اطالعایت را توصیف م کند. ( که کادرها بنفشعناوین اطالعایت )  .2
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رکورد   7و در تصویر باال  که بدنه اصیل گرید را تشکیل م دهندبخش رکوردهای اطالعایت  .3

توانید  برای نمایش اطالعات کامل یک رکورد اطالعایت و ویرایش آن، م  .کنید اطالعایت مشاهده م 

 . با دوبار کلیک ماوس یا کلیک روی آیکون ویراش به صفحه کامل اطالعایت وارد شوید

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

 ویرایش اطالعات یا چاپ آن مورد استفاده قرار م گیرد. 

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

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

 "نمایش همه" کلیک کنید. 

تنظیم تعداد رکوردهای قابل نمایش در هرصفحه،  بخش گزینه ها )کادر مشیک( که به منظور  .6

به کار  یکجای اطالعات  importو چاپ جدول با جزئیات قابل سفاریش سازی  ،جستجو پیشرفته 

 رود. م

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

بخش صفحه بندی )کادر صوریت( که در صورت افزایش تعداد رکوردهای اطالعایت، با صفحه بندی  .8

 نماید. آنها دستریس را منظم و ساده م 

 

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

 اطالعایت رکورد مورد نظر شما قابل مشاهده و ویرایش است :
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تواند به تغییر یا  در این صفحه عالوه بر نمایش کامل اطالعات یک رکورد اطالعایت گرید، مدیر نرم افزار م

 چاپ اطالعات دستریس داشته باشد. 

سریع آن در صورت نیاز برای کلیه امکان تگ گذاری برای به خاطر سپردن یک رکورد اطالعایت و یافتن 

گریدها تدارک دیده شده است. همچنین برخی فیلدهای اطالعایت که به صورت سیستیم تامین داده 

 شوند، به صورت غیر فعال بوده و قابل تغییر توسط انسان نیستند. م

 

 Bizup CMSنرم افزار  متن    شگر ی را ی و 

نرم افزاری برای مدیریت در عین حال ساده یک ابزار قدرتمند  Bizup CMSنرم افزار ویرایشگر متن 

های متین است. به کمک این ویرایشگر که مشابه یک نسخه ساده از نرم افزار یونیت برخی محتوای 

 توانید محتوایی با قالب و شکل دلخواه ایجاد نمایید. باشد، م م  Microsoft Wordآفیس  

 

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: م  Bizup CMSنرم افزار متن  های ویرایشگراز جمله قابلیت 

( در هنگام  Microsoft Wordامکان حذف استایل و فرمت متون کیپ شده از سایر نرم افزارها )مانند  ▪

ها با استایل استاندارد  کنیم با توجه به تفاوت این استایل ( متن. توصیه مPasteچسباندن )

 و به منظور حفظ یکپارچیگ ظاهری محتوا، این گزینه را تایید نمایید.  Bizup CMSاستفاده شده در 

 هاقابلیت تغییر فونت متن  ▪

 هاقابلیت تغییر اندازه فونت متن  ▪

 قابلیت تغییر اندازه خطوط ▪

 هاقابلیت تغییر رنگ متن  ▪

 ها یت تغییر ضخامت، مایل بودن و زیرخط دار بودن متن قابل ▪
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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  ▪

 ر محتوای ویرایشگرقابلیت درج عکس د ▪

 ها آن  سطح دنامکان ساخت لیست گلوله ای یا عددی و جابجا کر  ▪

تر و در نهایت قابلیت سوییچ اندازه ویرایشگر متن به کل فضای ممکن جهت مدیریت راحت  ▪

 محتوا
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 های نرم افزار بیزآپ نیازمندی 

 باشد : به سرور با امکانات زیر نیاز م  Bizup CMSجهت اجرای نرم افزار 

 (Centosسیستم عامل لینوکس )توزیع توصیه شده  ▪

 (CPanelیا  DirectAdminپنل مدیریت سرور )پنل توصیه شده  ▪

 Apacheوب سرور  ▪

 باشد( م  7)نسخه توصیه شده  +PHP 5پشتیباین از زبان برنامه نوییس  ▪

 MySqlپایگاه داده  ▪

 باشد : مبسترهای زیر نیاز ییک از برای کاربران به  Bizup CMSجهت اجرای نرم افزار 

▪ Google Chrome 60 به باال 

▪ Firefox 60  به باال 

▪ Internet Explorer 11 به باال 

 به باال  Android 5.0 دی عامل اندرو ستمیس  ▪

 به باال  iOS 10عامل  ستمیس  ▪
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 مدیریت   دشبورد ورود به  

 کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید:  Bizup CMSنرم افزار برای ورود به دشبورد مدیریت 

www. نام وب سایت شما/user 

 شود.پس از ورود به این صفحه و به صورت خودکار نمایش داده م 

 

 

 

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 

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

 شوید.  Bizup CMSنرم افزار مدیریت دشبورد 

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

اید، جهت بازیایب آن بر روی "فرامویش رمز" کلیک نمایید. پس از این آدرس ایمیل معتبر  فراموش کرده 

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

 

 ( Dashboardدشبورد )

 به پنل تحت وب، لینک ورود به دشبورد مدیریت را مشاهده خواهید کرد: مدیر پس از ورود با دستریس 
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توانید مبا کلیک بر روی آن این لینک به صورت عبارت "دشبورد ]نام کاربری[" نمایش داده م شود. 

 و محتوای اپلیکیشن یا وب سایت خود را مدیریت نمایید.شده  Bizup CMSاصیل  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. 

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

 رویدادها شامل : 

ثبت شده و  کتیت  یهایونیتکه در  ییهاک ی ت دیتوانبخش م نیدر ا:  های در انتظارتعداد تیکت  ▪

 . دی ده ستمی س  ریها را به عنوان مد در انتظار پاسخ هستند مشاهده کرده و جواب آن 

توسط کاربران در  ییهاکه نظر  صفحایت ستیل دیتوانبخش م  نیدر ا:  تعداد نظرات در انتظار ▪

 . دیی هستند را مشاهده نما  ریمد  دیی اند و در انتظار تا آنها ثبت شده 

  داد ی فرم قادر به ثبت فرم هستند. رو یونیتدر  تی کاربران وب سا:  تعداد فرم های در انتظار  ▪

  ش ی بخش نما نیهر ثبت فرم توسط کاربران ثبت شده است، در ا یکه به ازا یدی جد یرکوردها 

 شود. داده م

شما  تی وب سا یفروشگاه برا یونیت که  در صوریت:  تعداد سفارش های فروشگاه در انتظار ▪

اطالعات   دیتواننشده م  لی. در بخش سفارش تحو دیکن بخش را مشاهده م  نیفعال باشد ا 

  ل ی "تحو تیخود را که هنوز به وضع تیصادر شده توسط فروشگاه وب سا یمربوط به فاکتورها 

 . دیی است مشاهده نما  دهی شد" نرس 
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 رویدادها تعیین 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 

 تکلیف نماید. بایسیت آن مورد را تعیین و 

 

 دیگر بخش این قسمت آمار و اطالعات است که شامل : 

 نمودار آمار بازدید ماه جاری ▪

 فروشگاه(  یونیت )در صورت فعال بودن  تعداد سفارشات فروشگاه به کاربران   نیانگ یم ▪

 فروشگاه(  یونیت)در صورت فعال بودن  محصوالت فروشگاه متی ق نیانگ یم ▪

 امروز  یدها ی کاربران و بازد آمار ▪

 فروشگاه(  یونیت)در صورت فعال بودن  فروشگاه  آمار ▪

 وییک(  یونیت)در صورت فعال بودن  یکی و آمار ▪

 دکنندگان یبازد یای جغراف ▪

 

 های اختصاص   یونیت بخش ها و    -  نکته بسیار مهم 

، طراحی ویژه، مشتریهر یک از نرم افزارهای طراحی شده توسط بیزآپ امکان دارد بسته به سفارش 

تیم  در صورت درخواست مشتری و صالحدید  های اختصاص داشته باشند، از این رویونیت ها یا بخش

یک فایل راهنمای اختصاص نیز در که در حال مطالعه آن هستید، راهنما  فایل فین بیزآپ عالوه بر این

فقط شامل امکانات   Bizup CMSاختیار مشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه کنید فایل راهنمای 

و به صوریت تدارک دیده شده تا برای عموم مدیران نرم افزار  م شودها هعموم و غیر اختصاص پروژ 

 مناسب باشد. 
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 ثبت نام 

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

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 م 

 

 

 

پر نمایید و سپس بر روی دکمه "ثبت نام" کلیک  کنید، مشابه آنچه در باال مشاهده م فرم ثبت نام را 

دشبورد به "ورود قبیل یعین نید مطابق قسمت اتو. در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت نام، مکنید

 شوید.  خود یحساب کاربر"، وارد  مدیریت
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متعددی بسته به پلن های پس از ورود با دستریس مدیریت و کلیک بر روی لینک دشبورد گزینه 

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

 

 کاربری  مدیریت .1
 

 

 

 پروفایل خود را ویرایش نمایید. اطالعات در این بخش شما م توانید با کلیک بر روی نام کاربری، 

 

 

 

 دشبورد  .2

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

 شود.آمار و ارقام ارائه م 

 

 

 

 

 دشبورد مدیریت 
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 تنظیمات نرم افزار  .3

 

 

 

. از جمله دی را کنترل کن تی وب سا عموم ماتی تنظ  دیتوان بخش م نیدر ا:  تنظیمات وب سایت .3.1

 :  اشاره کرد ریز  یها نه یتوان به گزم  ماتیتنظ   نیموارد ا

 ی موارد برا  نیهر سه ا که  تیوب سا یدی و کلمات کل حی، توض وب سایت عنوان رییتغ .3.1.1

)مطابق تصویر  تیعنوان وب سا نیباشند. همچنمهم م اریبسو بحث سئو بهبود رتبه گوگل 

در وب   ید ی و کلمات کل حی شود. اما توض داده م شیمرورگر نما ییدر قسمت عنوان باال زیر(

)که البته این موضوع عدم نمایش از اهمیت توصیفی آنها برای   شوندداده نیم  شینما  تیسا

 . کند(گوگل و سایر موتورهای جستجو کم نیم 
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این گزینه به عنوان بخیش از مراحل ثبت نام و تایید ثبت نام با اس ام اس و ایمیل :  .3.1.2

واقعی باشد. با فعال کردن آن توسط مدیر، در هنگام ثبت نام کاربران عضویت در نرم افزار م

شود. در مورد تایید از  تایید م  بودن شماره موبایل و آدرس ایمیل با ارسال یک کد امنییت

طریق اس ام اس توجه داشته باشید نیاز به فعال بودن پنل ارسال اس ام اس وجود دارد. در  

 فین بیزآپ مشاوره نمایید. توانید با بخش این مورد م 

توانند از طریق چت با کاربران : در صورت فعال نمودن این گزینه کاربران وب سایت م .3.1.3

 مکالمه داشته باشند.  Bizup CMSیک کادر گفتگو )چت( به صورت مستقیم با مدیر 

کلیه  به منظور فعال یا غیرفعال کردن کلیک راست ماوس در این گزینه اجازه راست کلیک :  .3.1.4

 رود.به کار م صفحات وب سایت

ها : با وارد کردن آدرس ایمیل دلخواه خود در این بخش یک نسخه از فرم  دریافت ایمیل .3.1.5

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

 گردد. ارسال م 

یی که در هنگام جستجو به  پیشنهادهای جستجو : در این بخش م توانید عبارت ها .3.1.6

 کاربران پیشنهاد داده م شود تا نیاز به تایپ کامل آن ها نباشد را ثبت کنید.

 

 

 

های  آیتم امکان تعیین تعداد نمایش نرم افزار : به مدیر  هر صفحه فروشگاه تمیتعداد آ .3.1.7

 دهد.را م در صفحه برای کاربران یونیت فروشگاه 

های یونیت  به مدیر نرم افزار امکان تعیین تعداد نمایش آیتم :  هر صفحه اخبار تمی تعداد آ .3.1.8

 دهد. اخبار در صفحه برای کاربران را م 

به مدیر نرم افزار امکان تعیین تعداد نمایش  : ی هر صفحه رسانه اجتماع تمی تعداد آ .3.1.9

با توجه به ابعاد انتخاب   دهد.های یونیت رسانه اجتماعی در صفحه برای کاربران را م آیتم 

شده برای هر آیتم رسانه اجتماعی )عکس یا ویدئو(، عدد توصیه شده برای این قسمت  

 باشد.و...( م  12،  9،  6)مانند  3مضریب از 

های  : به مدیر نرم افزار امکان تعیین تعداد نمایش آیتم  دادهایهر صفحه رو تمیتعداد آ .3.1.10

 دهد.کاربران را م در صفحه برای   دادهای رویونیت 

های  کد رنگ مختلف جهت تنظیم رنگ  6: در این بخش نرم افزار تنظیمات رنگامیزی  .3.1.11

درباره این کد رنگ پیشتر در بخش   کنید. تنظیمتوانید م  Bizup CMSهای مختلف بخش

یی که رنگ آنها در اینجا قابل تنظیم است  ها بخش "تعریف مفاهیم اولیه" توضیحایت دادیم. 

 عبارتند از : 
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 ت ی سا نه یرنگ پس زم  •

 جعبه ها  نه یپس زم  رنگ •

 عنوان ها  نه یپس زم  رنگ •

 ت یفونت سا رنگ •

 فونت جعبه ها  رنگ •

 فونت عنوان ها  رنگ •

. از دی را کنترل کن اپلیکیشن موبایل عموم ماتی تنظ دیتوان بخش م نیدر اتنظیمات اپلیکیشن :  .3.2

 :  اشاره کرد ری ز  یها نه یتوان به گزم مات یتنظ  نیجمله موارد ا

: این گزینه به عنوان بخیش از مراحل ثبت نام و عضویت در نرم   smsبا  تیعضو دیی تا .3.2.1

واقعی بودن شماره  باشد. با فعال کردن آن توسط مدیر، در هنگام ثبت نام کاربران افزار م

شود. در مورد تایید از طریق اس ام اس توجه داشته موبایل با ارسال یک کد امنییت تایید م 

توانید با بخش  ارسال اس ام اس وجود دارد. در این مورد مباشید نیاز به فعال بودن پنل 

 فین بیزآپ مشاوره نمایید.

شود و بعضا برای  : این عنوان نام است که برای اپلیکیشن درنظر گرفته م  پروژه عنوان .3.2.2

 کاربران قابل نمایش است.

به کاربران برای : تصویری بالفاصله پس از باز شدن اپلیکیشن  اپ ه یصفحه لود اول بنر .3.2.3

 شود تا بارگزاری اولیه اطالعات کامل شود. نمایش داده ممدت چند ثانیه 

معرفی اپلیکیشن یک بخش ویژه در هر اپلیکیشن است که وقیت کاربر برای  معرفی اپلیکیشن :  .3.3

کند، نمایش داده  اجرا منصب و خود یا تبلت بر روی گویش موبایل اپلیکیشن را اولین بار 

جهت آشنایی اولیه کاربر با آنچه های اپلیکیشن شود. معموال در این بخش به مهمترین ویژیگ م

شود. مدیر نرم افزار در این بخش م تواند آیکون، عنوان و  اشاره م در انتظارش است، 

 اسالید ذخیره نماید. 4توضیحات خود را در قالب 
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را  و اپلیکیشن  تیقادر است صفحات وب سانرم افزار  ریبخش مد  نی در ا:  مدیریت صفحات  .3.4

حذف،   ش،یرای و د،یساخت صفحه جد  تیمنظور قابل نیا ی. برا دینماو مدیریت  میتنظ تولید، 

هر   Bizup CMSنرم افزار  در گزارش از صفحات موجود در نظر گرفته شده است. ه یجستجو و ته

 ر یز یروش آدرس ده قیهر صفحه از طر نی نام منحصر به فرد داشته باشد. همچن کی دیصفحه با

 : است تیوب سا  دکنندگانی و بازد ریدر دسترس مد 

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

البته امکان استفاده از  .دی کناستفاده م  تیوب سا یمنو  یهانک یآدرس را در بخش ل نیا عموما

 های دیگر وجود دارد. لینک در هرجای دیگر نرم افزار یا حیت سایت 

وجود دارد. در موبایل )اپلیکیشن( و وب سایت  یدو منو  Bizup CMSنرم افزار در :  مدیریت منو .3.5

 . دی دو منو را انجام ده نیمربوط به ا ماتیتنظ دیتوانبخش م  نیا
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 عبارتند از:  ماتیتنظ  نیا

 وب سایت  یمنو .3.5.1

تنظیم رنگ پس زمینه و رنگ فونت، همچنین نمایش یا  به منظور :  منو عموم ماتیتنظ  •

توانید از این صورت فعال بودن یونیت فروشگاه( در منو معدم نمایش سبد خرید )در 

 بخش استفاده نمایید. 

  ن یموجود در منو و همچن یهاتم ی آ شیرای و  ایبه منظور ساخت، حذف :  هانک یو ل هاتم یآ •

 یک کاربرد دارد.  هر یهانک یل

 موبایل  یمنو .3.5.2

منوی اپلیکیشن موبایل، شیوه   کردن رفعالیغ  ایبه منظور فعال :  منو عموم ماتیتنظ  •

نمایش دکمه باز شدن منو )کالسیک یا مدرن( و همچنین نمایش یا عدم نمایش سبد خرید  

 توانید از این بخش استفاده نمایید. )در صورت فعال بودن یونیت فروشگاه( در منو م

  ن یهمچنموجود در منو و  یهاتم ی آ شیرای و  ایبه منظور ساخت، حذف :  هانک یو ل هاتم یآ •

 یک کاربرد دارد.  هر یهانک یل

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

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

 از:

 لوگو اصیل وب سایت .3.6.1

 نرم افزار تصویر پس زمینه صفحات  .3.6.2

 آیکون سبد خرید  .3.6.3

حافظه  روی از را هاییفایل  است قادر Bizup CMS مدیر بخش این کمک : به  مدیریت فایل .3.7

 قبل  از که  هاییفایل  یا و نماید آپلود سرور روی بر، موبایل، تبلت و...( کامپیوتردستگاه خود )

  در  هاست روی بر فایل" کامل آدرس" بخش این در همچنین .نماید حذف و مشاهده را کرده آپلود

از جمله این فایل ها م  .نمایید استفاده هایونیت در نیاز صورت در تا گیردم قرار شما اختیار

 و... اشاره کرد. mp4  ،mp3  ،pdf   ،rar  ،zipتوان به 
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موبایل یا  دستگاه )عموما ( به Notificationمدیریت رویدادها : در این بخش امکان ارسال رویداد ) .3.8

اند، فراهم شده است. توجه داشته کاربراین که اپلیکیشن را نصب و حداقل یکبار اجرا کرده  تبلت(

ویرایش( برای کاربراین که به  تباشید رویدادها پس از هربار ذخیره )رکورد جدید یا در حال

د با تاخیر ارسال  شوناینترنت وصل هستند بالفاصله و برای کاربراین که بعدا به اینترنت متصل م

شود. در صوریت که صفحه متناظر با صفحه انتخایب شما در پروژه وجود داشته باشد پس از م

شود. صفحه پیش فرض، صفحه اصیل اپلیکیشن کلیک روی رویداد کاربر به آن صفحه هدایت م

با واحد   توانیدها فعال نباشد. در این صورت م ممکن است این امکان برای برخی پروژه  است.

 فین بیزآپ تماس حاصل نمایید. 

 

 

 

 های زبان  برای که  است هاییپیام  اتتنظیم  منظور به  هاپیام  مدیریت : بخش هامدیریت پیام  .3.9

 به  بخش این انگلییس و فاریس زبان برای. شودم  داده نمایش بازدیدکنندگان به نرم افزار  مختلف

  اضافه  خودنرم افزار  به  جدیدی زبان که  صوریت در اما. است شده تکمیل فرض پیش صورت

به روز رساین صفحه را پس از هر تغییر جهت  . نمایید تکمیل را بخش این است ضروری، کردید

 نمایش محتوای جدید فراموش نکنید. 
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  و  زیبا هایفونت  دهدم اجازهنرم افزار  مدیر به  که  است بخیش فونت : مدیریت  فونتمدیریت  .3.10

  استفاده  قابل شده نصب هایفونت . نماید نصبو اپلیکیشن خود  سایت وب روی بر را اختصاص

 روی  بر که نرم افزار  اصیل فونت توانیدم بخش این در همچنین .باشندم  متین هاییونیت  در

 فرض  پیش فونت کنید توجه  .نمایید تعیین، کند م اثر هابخش  دیگر و هامنو دشبورد مدیریت، 

 وب  لود در تاخیر کیم باعث فونت هر نصب و است Iransansو وب سایت  Tahomaمرورگر 

در  را خود نظر مورد فونت یک تنها امکان حد تا  . بنابراینشودم توصیه  بنابراین. شودم  سایت

 . نگهدارید نصب این بخش در حالت 

نام استان جهت استفاده در  میتنظ  تی ها با قابلاستان  تیر یو مد فیامکان تعر:  هااستان  تیر یمد .3.11

توصیه  بخش قرار گرفته است.  نی( در اآدرس کاربران)مانند  Bizup CMSنرم افزار  یهابخش ریسا

 Bizupهایی که مخاطبیین در آن خواهید داشت در این بخش تعریف نمایید. در شود استان م

CMS  ند.های ایران در این قسمت وجود دار به صورت پیش فرض کلیه استان 

  پیش  زبان  بر  عالوه دهدم  را امکان این Bizup CMS مدیر به  زبان مدیریت : بخش مدیریت زبان .3.12

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

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

 . نمایید تکمیل رانرم افزار  مختلف

 

 مدیریت محتوا .4

امکان مدیریت اطالعات صفحات وب سایت و پلیکیشن را  Bizup CMSبخش مدیریت محتوا به مدیر 

ها قابل نمایش در صفحات  ت چگونه در قالب یونیتا دهد. جلوتر توضیح خواهیم داد که این اطالعم

فعال بودن یونیت برای نمایش هر یک از موارد در دشبورد  و  Bizup CMS)تعرفه مورد استفاده  باشندم

 به توضیح هر یک از موارد مدیریت محتوا خواهیم پرداخت.  جا. در اینمدیریت شما تاثیر دارد(

   فروشگاه : .4.1

محصوالت فروشگاه وجود   تیر یو مد فی بخش امکان تعر نیدر ا:  محصوالت فروشگاه .4.1.1

و  تیوب سافروشگاه در  تیونی قیتوان از طرمحصول م کی  فیدارد. پس از تعر

  مات یتنظ  نیکاربران قرار داد. از جمله مهمتر اریمحصول را در اخت لیموبا  شنی کی اپل

 اشاره کرد :  ریتوان به موارد زم  یمحصوالت فروشگاه

 کاال و درصد تخفیف  متیق ،نام •

 Bizupتوسط  ک یو تعداد سفارش )که به صورت اتومات دی امکان مشاهده تعداد بازد •

CMS  شود(مو به روز رساین  می تنظو براساس عملکرد کاربران فروشگاه 

یی که  تنظیم امکان یا عدم امکان ثبت سفارش برای کاالو انبار کاال  یموجودتعداد  نیی تع •

 در انبار موجودی ندارد. 

 های مختلف نرم افزاردر بخش محصوالت شی نما بی جهت ترت  تیاولو میتنظ  •

دسته بندی محصوالت بر اساس یک  ایجاد نظم در تعیین برند محصول که عالوه بر •

 کند. برند خاص، سهولت دستریس به آنها را برای کاربران فراهم م 

 کاال  مدت گارانیت و گارانیتتعیین نوع  •
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عالوه بر ایجاد نظم در دسته بندی محصوالت، فروشگاه که  جانیب یو رده ها  رده اصیل •

 کند.سهولت دستریس به آنها را برای کاربر فراهم م 

 کاال  یرنگبند تعیین  •

هر  که در صفحه اختصاص دیخر  یو راهنما  نقد و برریس لی از قب ی حیتوض  ی لدهایف •

 . ردیگقرار م ت یوب سا  ای شنیک یکاربران اپل  اری محصول در اخت

تا حداکثر  و  لم یفروند و شامل یک که برای نمایش کاال به کار م یاچند رسانه  یلدهایف •

 شوند.م عکس   10

 

 اعطای مجوز فروشندیگ به سایر کاربران    –نکته بسیار مهم  

  ن یی کاربر تع  ا ی کاربر، کاربران آن گروه  ا ی گروه  ک ی  ی محصوالت فروشگاه" برا  ت ی ر ی مجوز "مد  جاد ی با ا 

در   ن ی . همچن د ی ارسال نما  ت ی فروشنده محصوالت مورد نظر خود را در سا  ک ی تواند به عنوان شده م 

خود و   پنل درج کننده محصول در  شن، ی ک ی اپل  ا ی  ت ی کاربران وب سا  ر ی صورت سفارش محصول توسط سا 

 من" اطالعات سفارشات محصول خود را در دسترس دارد.   ی در قسمت "سفارش ها 

 

که محصوالت بر اساس آنها  یفروشگاه یهای انواع دسته بند ن ییفروشگاه : تع یهارده  .4.1.2

ها در مدیریت محصوالت و نحوه دستریس کاربران به کاالها  این رده  خواهند شد. یطبقه بند 

  نقش تاثیرگذاری دارند.

بخش   نیفروشگاه در ا  ی هارده  یبرا  اختصاص ی لدهای ف فی : امکان تعر سفاریش  ی لدهایف .4.1.3

فروشگاه خاص از رده  ازیشود که مورد نم ییلدها ی شامل ف لدهایف نیاست. ا رین پذ امکا

. به  ست ی ن  Bizup CMS ستیمی س  یلدها یف ست یفرض در ل  ش یباشد اما به صورت پشما م 

شده است. اما اگر شما   فیتعر ستیمیبه صورت س  ینگبندو ر  متی ق یلدها یعنوان مثال ف 

  ا ی  شی صفحه نما زیسا  لدی ف دیتوانبخش م  نیدر ا دی داشته باش  لی موبا قصد فروش گویش 

پس از تعریف این فیلدهای اطالعایت و یکبار ورود به  .دیی نما  فی تعر زیحافظه را ن زانیم

صفحه ویرایش یک کاال )که رده آن با رده فیلد سفاریش تعریف شده همخواین داشته باشد(  

 توانید اطالعات آن را وارد نمایید. م

که محصوالت فروشگاه   ییهارنگ  ه یکل تیریو مد  فی محصوالت : امکان تعر یهارنگ  .4.1.4

توانند  کاربران فروشگاه م  ، در این بخش صورت میپذیرد.ندیاستفاده نما ممکن است از آنها 

ها محصوالت مورد نظر خود را فیلتر کرده یا رنگ خاص از یک کاال را  براساس این رنگ 

 سفارش دهند. 

که محصوالت  گارانیت  یهاشرکت  ه یکل تیریو مد  فی: امکان تعر گارانیت یهاشرکت  .4.1.5

 . ندیفروشگاه ممکن است از آنها استفاده نما 

که محصوالت فروشگاه ممکن   ییبرندها  ه یکل  ت یریو مد  فی فروشگاه : امکان تعر یبرندها  .4.1.6

 . ندی است از آنها استفاده نما 
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در شرایطی که صدها یا هزاران کاالی یک فروشگاه اینترنیت نیاز به ها : تغییر انبوه قیمت  .4.1.7

داشته باشند، تغییر دسیت و تک تک آنها فرآیند دشوار و خطاپذیر است. به تغییر قیمت 

خصوص اگر تغییر قیمت به صورت متناوب و دربازه زماین کوتاه رخ دهد. برای حل این  

در این بخش مدیر نرم   ها را تدارک دیده است.راهکار تغییر انبوه قیمت  Bizup CMS مشکل

شرط زیر باشند، کاهش یا افزایش داده و یا  3ه دارای ییک از تواند قیمت کاالها را کافزار م

 تنظیم کند : 

 همه محصوالت فروشگاه  •

 محصوالیت که در نامشان عبارت خاص است.  •

 محصوالیت که قیمت خاص دارند.  •

بر اساس  یک سفارش  نه یهزبر روی  فی ارائه تخف یبخش برا کی  فیتخف  کد :  فی کد تخف .4.1.8

ثبت سفارش   ای خدمات در هنگام پرداخت  ا ی یمحصوالت فروشگاه یدرصد است که بر رو

نموده و کد آن را در  ف یتعر فی تواند به تعداد دلخواه کد تخفنرم افزار م ریکند. مداثر م

 کاربران هدف قرار دهد.  اری اخت

بر اساس  یک سفارش  نه یهزبر روی  فی ارائه تخف  یبخش برا  کی ه یهد  کارت:  ه یکارت هد  .4.1.9

ثبت سفارش  ایخدمات در هنگام پرداخت  ای یمحصوالت فروشگاه یاست که بر رومبلغ 

نموده و کد آن را در  فیتعر ه یتواند به تعداد دلخواه کارت هد نرم افزار م ریکند. مداثر م

 کاربران هدف قرار دهد.  اری اخت

 رسانه اجتماعی  .4.2

عکس با   ای  لمی شامل ف  یانواع چند رسانه ا تیریو مد  فیامکان تعررسانه اجتماعی :  .4.2.1

  ا ی شنی ک یاپل  ی رسانه اجتماع تی ونیدر  شی جهت نما  حاتیو درج توض  یدسته بند  تی قابل

 بخش قرار گرفته است.  نیدر ا تیوب سا

بخش  نیدر ا ی رسانه اجتماع یرکوردها  یدسته بند تیقابلرده های رسانه اجتماعی :  .4.2.2

 باشد. ممکن م 

 دانلود  .4.3

، تعیین عنوان،  یدسته بند  تی با قابلدانلود  یرکوردها تی ریو مد فیامکان تعر دانلود :  .4.3.1

  شن ی کی اپلدانلود  تی ونیدر  شی جهت نماتصاویر مرتبط و  توضیح، فایل دانلود، آیکون دانلود

 بخش قرار گرفته است.  نیدر ا تی وب سا ای

 باشد. بخش ممکن م نیدر ا دانلود  یرکوردها  یدسته بند   تیقابل رده های دانلود :  .4.3.2

 کتابخانه  .4.4

و درج   یدسته بند  تی کتابخانه با قابل یرکوردها  تیریو مد  ف ی امکان تعرکتابخانه :  .4.4.1

بخش قرار گرفته  نی در ا تیوب سا ای  شنی ک یاپل کتابخانه  تیونیدر  شیجهت نما  حاتیتوض 

  ش ینما  شیصفحه از کتاب را به عنوان پ  4و  PDF لیفا  دیتوان بخش شما م نیاست. در ا

 . دیی نما  میتنظ 

 .باشدم بخش ممکن  نیکتابخانه در ا ی رکوردها   یدسته بند تی قابلرده های کتابخانه :  .4.4.2

 اخبار  .4.5
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و درج عنوان،  ی دسته بند  تی با قابل یخبر یرکوردها  تیر یو مد فیامکان تعر اخبار :  .4.5.1

در  تیاخبار وب سا تیونی ای  شنی کیدر اپل شی منبع جهت نما نکیمقدمه، متن خبر، نام و ل

به  دی خبر و تعداد بازد زمان درج خبر، به روز رساین نیبخش قرار گرفته است. همچن نیا

توان اخبار مهم جهت  بخش م  نیشوند. در ام  م یتنظ  ستمیتوسط س  کی صورت اتومات

)در صورت وجود در پروژه شما( را مشخص نمود.   شنی کی در بخش اخبار مهم اپل شینما

  د یی که تا  ردی گیقرار م تیوب سا  ای شنی کیکاربران اپل  اری در اخت یذکر است تنها اخبار انیشا

 شده باشند.

 باشد. بخش ممکن م  نیاخبار در ا یرکوردها  یدسته بند  تیقابل رده های اخبار :  .4.5.2

 ش ی اند نمااخبار درج شده یکه بر رو کامل نظرایت ستیبخش ل نیادر  نظرات اخبار : .4.5.3

 . باشدم ریتوسط مد  تی ر یداده شده و قابل مد

 وییک  .4.6

و درج   یدسته بند  تی با قابل یکی و یرکوردها تی ریو مد فیامکان تعرفایل های وییک :  .4.6.1

 و منابع اطالعایت ی ا ی، مکان جغراف3تا  1 حیعنوان و توض  ریمقدمه، ز د،یعنوان، مختصر و مف

 بخش قرار گرفته است. نیدر ا تی وب سا  ای  شنی کی اپل یکیو  تیونیدر   شیجهت نما

 . باشدمبخش ممکن   نیدر ا یکی و یرکوردها  یدسته بند  تیقابل  رده های وییک : .4.6.2

 آگهی  .4.7

نام کاربر، استان و   میتنظ  ،یدسته بند  تی با قابل  یآگه تی ریو مد فی امکان تعرآگهی ها :  .4.7.1

در  شیجهت نما  یآگه  یهاو عکس  حاتیعنوان، توض  ،یآگه لیشماره موبا ،یشهر محل آگه

 بخش قرار گرفته است.  نیدر ا تیوب سا  ای  شنی ک یاپل  یآگه تیونی

 . باشدبخش ممکن م  نیها در ای آگه یرکوردها  یدسته بند  تیقابل دسته بندی آگهی ها :  .4.7.2

 

 مدیریت کاربرها  .5

وب سایت  اپلیکیشن و کاربران و اعضای اطالعات قادر است تنظیمات و  Bizup CMSدر این بخش مدیر 

 های این بخش عبارتند از:. قابلیت انجام دهدرا 

: در این بخش قابلیت ساخت کاربر جدید، ویرایش، حذف، جستجو و تهیه  کاربرها مدیریت  .5.1

فیلدهای اطالعایت یک کاربر مهمترین از جمله  است.گزارش از اعضای موجود در نظر گرفته شده 

عکس، نام کاربری، رمز، تاریخ ساخت کاربری،  توان به که در این بخش قابل مدیریت است م

های کاربری، اطالعات  زمان آخرین ورود، کدفعالسازی جهت ورود به اپلیکیشن یا وب سایت، گروه

 تماس و... اشاره کرد.

لیست  پس از ورود به قسمت ویرایش اطالعات یک کاربر، در این بخش مدیریت اعضای گروه :  .5.2

توانید  همچنین در این بخش م نمایید. مشاهده مباشد را که کاربر در آنها عضو م  هاییگروه

کادر جستجویی در نظر گرفته  هایی را به یک کاربر اضافه یا حذف کنید. برای سادیگ کار گروه

 اضافه نمایید. کاربر را به آن خاص را جستجو کرده و نام شده تا در صورت تمایل  

 مدیریت آدرس کاربرها  .5.3

 مدیریت درخواست کاربرها .5.4
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 مجوزها  .6

ها و کاربران را به های کاربری و سطوح دستریس این گروه تواند در این بخش گروهم  Bizup CMSمدیر 

 هر بخش تعیین کند: 

ها : در این بخش قابلیت ساخت گروه کاربری جدید، ویرایش، حذف، جستجو و مدیریت گروه .6.1

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

توانید به گروه یا کاربر مورد نظر خود  بر اساس جستجو م  ها : در این بخشمدیریت دستریس  .6.2

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

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

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

 باشید : 

 عضو آن در کاربر که  هاییگروه از ییک حداقل یا کاربر است کافی دستریس ایجاد جهت .6.2.1

 . باشد داشته  را نظر مورد دستریس، است

یا   صفحه  همان هایدستریس  مدیریت بخش از صفحات یا یونیت به  دستریس افزودن .6.2.2

  .است پذیر  امکانیونیت 

 

 ستم یس  یگزارش ها .7

  ی اطالعات برا نی. ادی کن  افتیاطالعات هاست خود را در دیتوانبخش م نیاطالعات هاست : به کمک ا

 ن یاطالعات ا ستی باشد. ل دیمف تواندم  تیوب سااپلیکیشن و از  جانیب یهامنابع و استفاده  تیر یمد

 بخش عبارت است از: 

تواند آخرین مکان کاربر مورد نظر مکان کاربران روی نقشه : در این بخش مدیر نرم افزار م .7.1

برای اینکار کافی است کد   (  مشاهده نماید.Bizup CMSخود را )در صورت وجود در پایگاه داده 

 مه نمایش کلیک کنید. کاربری )قابل استخراج از جدول کاربران( را وارد کرده و روی دک 

را به صورت  تیوب ساکاربران اپلیکیشن و بخش گزارش ورود و خروج این رویدادهای کاربران :  .7.2

 .دهدم  شینمابه مدیر نرم افزار و کرده خودکار ثبت 

در این بخش یک گزارش درباره وضعیت سئو نرم افزار در اختیار مدیر قرار گزارش سئو :  .7.3

یک گزارش خالصه از وضعیت کیل نرم افزار و سپس وضعیت هر صفحه به گیرد. به صورت کیل م

تفکیک در این قسمت ذکر شده است. بهتر است تنظیمات نرم افزار به شکیل انجام شود که 

کلیه اطالعات این گزارش از نارنجی یا قرمز به سبز تغییر رنگ دهد. از مهمترین نکات در این 

یدی و توضیحات برای کل وب سایت و تک تک صفحات، وجود توان به تنظیم کلمات کلمورد م 

 های کافی بین صفحات اشاره کرد. متن کافی برای هر صفحه و ایجاد لینک 

تواند گزاریش از تعداد بازدید کاربران و تعداد  مدیر نرم افزار م در این قسمت آمار بازدید :  .7.4

 نماید. بازدید صفحات را به تفکیک سال، ماه و روز مشاهده 
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 هاعالقه مندی  .8

از پیش مطالب در آن به  ندتوانمهر کاربر )مدیر نرم افزار یا سایرین( ها بخیش است که عالقه مندی 

ای از اطالعات آن مطلب در این بخش خالصه  .یابندنشان شده )مثال یک محصول فروشگاه( دستریس 

 تواند وارد صفحه مربوطه شود.شود و درنهایت کاربر با کلیک روی آن م ذکر م

 

 تنظیمات سرور .9

 اطالعات هاست  .9.1

 Bizup.irآن فعال است مانند  یکه هاست برا یتی : نام وب سا نیدام .9.1.1

  ن یا است. شمانرم افزار  سرور )هاست( نترنیتیایک آدرس  IP: آدرس  یپ یآ آدرس .9.1.2

 . دیدار ازیبه آن ن  نی دارد. به عنوان مثال در ثبت درگاه پرداخت آنال ی متنوع یآدرس کاربردها 

  ی شده برا  ه یبخش نام بسته هاست ته نی: در ا  Bizup CMSبسته هاست نرم افزار  نام .9.1.3

بسته خود به وب   شتری و اطالعات ب اتیجزئ  افتی در یشود. برا شما ذکر م  تیوب سا

 . دییمراجعه نما زآپیب تیسا

 ر یو سا هال ی میا ها،ل یانواع فا یمشخص برا  یفضا  کی هاست : هاست شما  یفضا .9.1.4

استفاده   زانی مجاز و م زان یم  دیتوانبخش م  نی که در ا دهدقرار م ارتانی اطالعات در اخت

 . دییشده فضا را مشاهده نما

محدود   زیهاست ن ی دانلود و آپلود اطالعات بر رو یندها یفرآ ه یباند ماهانه :  کل  یپهنا .9.1.5

باند را مشاهده   یاستفاده شده پهنا  زانیمجاز و م زانی م دیتوانبخش م نیاست. در ا

 . دیینما

تواند تاریخ و ساعیت که در سایر تنظیم تاریخ/ساعت سرور : در این بخش مدیر نرم افزار م  .9.2

 ماید. رود، تنظیم نهای نرم افزار به کار مبخش

 

 پشتیبان گیری و ترمیم  .10

تهیه و دانلود نسخه پشتیبان : انتخاب این گزینه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده، عکس ها،   .10.1

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

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

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

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

حذف نسخه های پشتیبان پیشین : با انتخاب این گزینه کلیه نسخه های پشتیبان تهیه شده از  .10.2

ردد. توجه کنید سیستم حذف به این علت اتوماتیک نیست که زمان  روی سرور حذف م گ

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

 از این گزینه استفاده نماید. Bizup CMSپس از تکمیل دانلود نسخه پشتیبان، مدیر 

( به یک نسخه پشتیبان قدییم  Restoreتمایل به ترمیم ) ترمیم با کمک نسخه پشتیبان : در صورت .10.3

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

 با هماهنیگ مسئول فین بیزآپ استفاده نمایید. 
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 خروج  .11

 خواهد شد.در صورت انتخاب این گزینه کاربر از حساب کاربری خود خارج  

 

12. Bizup CMS vX.x 

 X.xهمچنین در قسمت  باشد.م Bizup.irاین گزینه یک لینک به وب سایت تولید کننده نرم افزار یعین 

کاربردهایی از قبیل نیاز به آپدیت نرم افزار یا  عدد این نسخه  کنید.نسخه نرم افزار خود را مشاهده م 

 مدیریت دارد. دانلود راهنمای متناسب با دشبورد 
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 Bizup CMSهای    یونیت 

اپلیکیشن  محتوای نمایش جهت که  هستند مختلفی اجزای هایونیت ، شد داده توضیح ترپیش که  همانطور

 صفحه  نامحدود  تعداد توانیدم Bizup CMSنرم افزار  در . نمایید استفاده هاآن از  توانیدم سایت وبو 

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

 :  نمایید کلیکزیر  دکمه  روی بر ه صفح پاییین  قسمت در و شده خود سایت

 

 

 

. کنید اضافه  صفحه  به آن را  توانیدم آیکون یونیت دلخواه خود  بر کلیک بادر لیست نمایش درآمده  حال

  حذف  صفحه روی از تا کنید کلیک  آن جعبه  کنار x روی بر است کافی یونیت یک حذف برای همچنین

 :  نمایید کلیک ذخیره دکمه  روی بر خود  تغییرات  شدن ذخیره برای نهایت در. شود

 

 

 

 نمایید : و عملگرها را در تصویر زیر مشاهده م  Bizup CMSهای نمایی از لیست کلیه یونیت

 

 

 

 ها را مورد برریس قرار خواهیم داد.های بعدی هر یک از این یونیت در بخش

 

 یونیت کیپ کردن  

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

ها نیاز  یونیتقابل کیپ و چسباندن هستند. برای کیپ کردن این  Bizup CMSنرم افزار داشته باشند، در 

 مرحله را انجام دهید:  2است 

 کلیک کنید.  یونیتدر گوشه باال سمت راست  بر روی دکمه کیپ   .1
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" کلیک  یونیت"چسباندن  دکمه  روی بر( باشد هم  یونیت فعیل صفحه  تواندم ) مقصد صفحه  در .2

 :  نمایید

 

 

 

 یونیت مدیریت  

تنظیمات اختصاص خود را دارند. برای این منظور پس از  Bizup CMSنرم افزار ها در  یونیتهر یک از 

 یونیتمورد نظر در صفحه کافی است رو آیکون چرخ دنده در گوشه باال سمت راست  یونیت قراردادن 

 کلیک کنید. 

 

 : از عبارتند Bizup CMSنرم افزار  های یونیت  لیست

 

 دکمه  یونیت .1

است  دلخواه است. عنوان متین نکی دکمه با عنوان و ل کی جادیا ی برا دیساده و مف یونیت  کیدکمه 

 ی گریهر صفحه د ایشما  تیدر وب سا گرید یاصفحه  نترنیتیآدرس ا نکیو ل شودداده م  شیکه نما

 . باشدم  هات یوب سا ریدر سا

 

 برچسب متین  یونیت .2

 یونیت  نی است. ا تیصفحات وب سا یمتن بر رو  کی شیساده جهت نما یونیت  ک ی برچسب متین

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

 

 جعبه متین  یونیت .3

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

آن  تیریبه صفحه در بخش مد یونیت نیباشد. پس از افزودن ا خبر طوالین کی ای عنوان ساده 

 . دی ده رییآن را تغ  یمحتوا دیتوانم

  یقادر خواهند بود محتوا  ت یسا دکنندگانی" بازد یبا فعال کردن بخش "امکان اشتراک گذار  ن یهمچن

به اشتراک  گرانیبا د  ترییتو  ا ی سبوک ی ف ت، یونیپارس  یاجتماع یهااز شبکه  یکی را در  جعبه متین کی

 بگذارند. 

 

 آلبوم عکس  یونیت .4

 ت یریبه صفحه در بخش مد یونیت نی. پس از افزودن اندیها گواز عکس  یاآلبوم عکس به مجموعه 

 . دیده  رییرا تغ ششی نحوه نما ایبه آن افزوده و  ییهاعکس   دیتوانآن م
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 آلبوم صویت  یونیت .5

به صفحه در بخش  یونیت نی. پس از افزودن اندیگو صویت یهال یاز فا یابه مجموعه  آلبوم صویت

  ی موجود بر رو یهال یفا ای هاست خود  یهال ی فا انیاز م صویت یهال یپخش فا دیتوانآن م  تیر یمد

 . دی را فعال کن هات یوب سا گری هاست د

 

 آلبوم ویدئو یونیت .6

به صفحه در بخش  یونیت نیافزودن ا. پس از ندی گو دئویو یهال یاز فا یابه مجموعه  دئویآلبوم و

  یموجود بر رو یهال یفا ای هاست خود  یهال یفا انیاز م دئوی و یهال یپخش فا دی توانآن م تیر یمد

 . دی را فعال کن هات یوب سا گری هاست د

 

 یونیت فروشگاه  .7

دهد. در این فروشگاه  دستریس ایجاد یک فروشگاه مجازی م  Bizup CMSیونیت فروشگاه به مدیر 

 :  در قالب یک یونیت نمایش دهد از سه وضعیت زیر را مدیر قادر است ییک

 فروشگاه  اصیل یهارده   شینما •

 فروشگاه  یبرندها  شینما •

تواند یک )از یک رده خاص( که در این حالت مدیر نرم افزار م محصوالت فروشگاه شینما •

 عنوان هم برای یونیت ثبت نماید. 

فروشگاه محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند تا   توانند با مراجعه به هرکاربران وب سایت م 

نرم افزار )یا کاربر ها فاکتور صادر کرده و مدیر به صورت خودکار برای آن Bizup CMSنرم افزار 

 را در جریان قرار دهد.ای که با مجوز مدیر، اقدام به ثبت کاال کرده است( فروشنده 

های فروشگاه" توانند وضعیت کاالی خود را در قسمت "سفارش پس از صدور فاکتور کاربران م

صفحه اصیل تواند فرآیند هر سفارش را در منرم افزار این بخش مدیر  مشاهده نمایند. همچنین در

مراحل زیر دشبورد و بخش "سفارش فروشگاه" مشاهده کرده و با کلیک بر روی "مشاهده جزئیات" 

 جلو ببرد: 

 تکمیل سفارش )اتوماتیک در انتهای فرآیند خرید کاربر( •

 تایید حسابداری  •

 ارسال شد  •

 تحویل شد  •

 

 اسالیدر یونیت .8

 نیاست. به کمک ا گری کدی متناسب با  یهاتمیاز آ یدسته ا شی نما یبرا د ی مف یونیت کی دریاسال

 رنده ی تواند دربرگم تمی. هر آدیینما جادیدلخواه خود ا یدر فضا تمیتعداد نامحدود آ دیتوانم  یونیت

 باشد.  نکیل کیو  ح ی عکس، عنوان، توض  کی
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 جعبه لینک  یونیت .9

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

 است. نکیعنوان و ل رندهی دربرگ نکی. هر لدیی به آن اضافه نما ییهانک ی ل دیتوانم

 

 اسالیدشو یونیت .10

عالوه بر  یونیت نیاست. در ا شتریب یهات یمشابه آلبوم عکس اما با قابل بایتقر  یونیت کی دشویاسال

مختلف  یهاآپشن  ش ینما و کی اتومات رییمدت زمان تغ د یتوانها معکس  تی ریامکان افزودن و مد 

 . دی کن میعکس فعال را تنظ  ریینحوه تغ

 

 فرم  یونیت .11

نرم افزار  ر ی مد  اری را در اختو در عین حال قدرتمند نرم افزار فرم ساز ساده  ک ی Bizup CMSنرم افزار 

  یلدها ی مورد نظر خود را با فاطالعایت ابتدا فرم  تواند م  ریفرم مد یونیت. به کمک دهدقرار م

. در انتها اطالعات ندینما  لی سپس کاربران آن را تکم  ،کرده یطراحتعریف و  ازشی مورد نسفاریش 

همچنین در  .ردیگقرار م  تی سا ریمد  اری در اخت یونیتهر  تیریشده در بخش مد  لیتکم  یهافرم 

در دشبورد مدیریت، امکان ارسال یک نسخه از هر فرم پر شده  Bizup CMSصورت تنظیم مدیر 

توسط کاربران برای یک ایمیل خاص نیز وجود دارد. انواع فیلدهای اطالعایت قابل در تعریف در یک 

 فرم عبارتند از : 

 ، مانند نام و نام خانوادیگمتین •

 ، مانند آدرس متین طوالین •

 ورد تایید است"مانند "صحت اطالعات تکمیل شده م، انتخایب •

 ، که فقط مقادیر عددی در این فیلد اطالعایت توسط کاربران قابل ورود است.عددی •

، که فقط یک مقدار با فرمت آدرس ایمیل در این فیلد اطالعایت توسط کاربران قابل ورود  ایمیل •

 است.

 ، مانند جنسیت که از بین زن و مرد قابل انتخاب است. لیست انتخایب •

 عکس  •

 فایل  •

در این فیلد اطالعایت توسط کاربران قابل ورود  کد میل ، که فقط یک مقدار با فرمت میلکد  •

 است.

 در این فیلد اطالعایت توسط کاربران قابل ورود است. تاریخ ، که فقط یک مقدار با فرمت  تاریخ •

توضیحات )متن ثابت(، که این فیلد اطالعایت صرفا جنبه توضیحی و راهنما داشته و توسط  •

 کاربر قابل تغییر نیست. 
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تواند برای هر فیلد اطالعایت یک نام، توضیح تکمییل، نوع فیلد )که پیشتر نرم افزار مهمچنین مدیر 

توضیح داده شد(، اولویت جهت نحوه نمایش ترتیب فیلدها و اجازه خایل بودن یا اجباری بودن پر 

رد نامحدود جدید یا ویرایش فیلدهای ایجاد یونیت فرم قابلیت تعریف موا کردن فیلد را تعیین نماید.

دهد. در بخیش مجزا هم "اطالعات ثبت شده" کاربران در فرم قابل دسترس شده قبیل را به مدیر م

یکجا در فایل اکسل فراهم شده است. در انتها نیز تنظیمات کیل فرم به  Exportباشد که امکان م

 شرح زیر ذکر شده است :

 مایش فیلدهای اطالعایت در یک یا چندین ستون تعداد ستون، جهت ن •

هایی که کاربران به سرور ارسال محدودیت حجم عکس و فایل، برای محدود سازی حجم فایل  •

 بهینه سازی فضای سرورخواهند کرد، جهت 

توانند فرم را  محدودیت زماین فرم، جهت مشخص سازی حداکثر تاریخی که کاربران م  •

 تکمیل نمایند. 

توانند فرم را محدودیت تعداد فرم، جهت مشخص سازی حداکثر تعداد دفعایت که کاربران م •

 تکمیل نمایند. 

 

 خالصه  آمار وب سایت  یونیت .12

 تواند م  Bizup CMS ریمد ص ی است که با تشخ تیکاربران سا  د یبازد  تیاز وضع یاخالصه  یونیت نیا

 .ردیاز صفحات قرار گ کیدر هر 

 

 

 نظرات  یونیت .13

 تواند م ریاست. مدنرم افزار بازخورد از کابران  افتیدر یبرا دی مف یونیت کی Comment اینظرات 

آن بخش نظر ارسال کنند. نظرات  یدر هر صفحه قرار دهد تا کابران برا ازیرا بر اساس ن یونیت نیا

به منظور سهولت مدیریت این نظرات، هر  د شد.نداده خواه شینما آن یونیت در  ریمد دییپس از تا

نظری که توسط کاربران ارسال شود و هنوز توسط مدیر تایید یا حذف نشده باشد در صفحه اصیل 

 شود.دشبورد مدیریت و در بخش رویدادهای در انتظار مشخص م 

 

 اخبار  یونیت .14

رود. جهت نمایش اخباری که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به کار م  یونیتاین 

 کافیست عنوان و رده اخبار مورد نظر خود را تنظیم نمایید.  یونیتبرای استفاده از این 

 

 اخبار اتوماتیک  یونیت .15

 نکار یا ی. برا دیده  شیخود نما تیدر وب سا یاخبار را از منابع خبر  کندبه شما کمک م یونیت نیا

اخبار هر  نی تا آخر دی کن  می تنظ  Bizup CMSنرم افزار  یونیترا در  یمنبع خبر  jsonاست فرمت  یکاف

 به روز شود. کیشما به صورت اتومات تیدر وب سا  کباری  قه یدق  10
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 شی که نما ی، حداکثر تعداد خبر نرم افزار یهابخش ریمتناسب با سا دیتوانبخش م  نیدر ا نیهمچن

 . دیینما میعکس و مقدمه خبر را تنظ  شیعدم نما  ای  شینما ،شودداده م 

 

 نظرسنجی  یونیت .16

را  ها ی از نظرسنج  یامجموعه  ای  کی تواندم Bizup CMS ریاست که به کمک آن مد یونییت ینظرسنج

 قرار دهد. نرم افزارکاربران  اری در اخت

 

 ورود/ثبت نام/پروفایل  یونیت .17

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

شود. همچنین امکان پذیر م نرم افزار شده و مشاهده و ویرایش پروفایل و اطالعات کاربری اعضای 

 قادر به بازیایب رمز هستند.  یونیتکاربراین که رمز خود را فراموش کرده باشند از طریق این 

پروفایل بسته به تنظیمات مدیر م تواند در ییک از حاالت /نام  ثبت / ورود یونیتر داشته باشید در نظ

 زیر قرار داشته باشد : 

 برای بازدیدکنندگان  ▪

 ورود اعضا  •

 ثبت نام  •

 برای اعضای وارد شده  ▪

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

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

 های فروشگاه و خروج سفارش 

فرم اطالعات کاربری : در این بخش اعضا اطالعات کاربری خود را مشاهده کرده و  •

 توانند آن ها را ویرایش کنند. م

 

 تیکت  یونیت .18

کاربران  یونیتباشد. به کمک این م نرم افزار مفید برای بخش پشتیباین  یونیت تیکت یک  یونیت

های مختلف سازمان یا شرکت در های خود را با مسئول بخشتوانند مشکالت و پرسش معضو شده 

 میان قرار دهند. 

های  و پاسخ  کند تا کاربران به سادیگ به پرسشآرشیو مکاتبات اعضا و مدیر را ذخیره م یونیتاین 

 خود دستریس داشته باشند. گذشته 

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

 منتظر  •

 پاسخ داده شد  •

 بسته شد  •
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 نقشه گوگل  یونیت .19

 ک ی مکان مثل مکان دفتر  ک ی یمعرف یاست که عموما برا یساده و کاربرد  یونیت کی نقشه گوگل 

 شرکت در صفحه تماس با ما کاربرد دارد.

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

 ن یی تا مختصات و مکان تع  دی کن  رهی ذخ یونیت ماتیرا بدست آورده و در تنظ embed نترنیتیآدرس ا

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

 

 یونیت وییک  .20

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

 رود. م

 

 درصد پیشرفت  یونیت .21

عدد   ک یعنوان و  ک ی یونیت نیبا منطق ساده است. در ا  یشی نما  یونیت  کی  شرفت ی درصد پ  یونیت

 ش ی درصد و عنوان نما نیتا در هنگام لود صفحه به صورت متحرک ا دی کنبه عنوان درصد مشخص م

شده باشد. مثال به منظور ارائه  لی تحل شیاز پ یآمارها انیتواند در ب م یونیت نیداده شود. کاربرد ا

 شرکت  کی   نیمخاطب تیدرصد رضا 

 

 افکت کاغذ  یونیت .22

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

 ک ی را جهت مقصد کل نیکیل دیتوانم  یونیت نیا ماتیدر بخش تنظ نی شود. همچنداده م  شینما

 . دیی نما  نیی کاربر تع

 

 افکت شناور یونیت .23

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

 ک ی را جهت مقصد کل نیکیل دیتوان م یونیت نیا ماتیدر بخش تنظ  نی شود. همچن داده م شینما

 . دیی نما  نیی کاربر تع

 

 کارت  یونیت .24

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

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

 لمیس موبایل بسیار مناسب است.
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 فریم  یونیت .25

 ت ی )خواه از وب سا نترنیتی ا گریصفحه د  کی شی ساده است و هدف آن نما یونیت کی میفر یونیت

 ماتیمنظور در بخش تنظ  ن یا یاست. برا ( در داخل صفحه فعیلگری د تیوب سا کیخواه از  فعیل

 . دیی است آدرس صفحه را مشخص نما یتنها کاف یونیت

 

 رسانه اجتماعی  یونیت .26

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

مورد نظر رسانه اجتماعی کافیست عنوان و رده  یونیترود. برای استفاده از این شده است به کار م

 خود را تنظیم نمایید. 

 

 کتابخانه  یونیت .27

که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به  رکوردهای کتابخانه جهت نمایش  یونیتاین 

 مورد نظر خود را تنظیم نمایید. کتابخانه کافیست عنوان و رده  یونیترود. برای استفاده از این کار م 

 

 اییونیت نمودار میله  .28

برای استفاده از این یونیت کافیست  آمار در قالب نمودار کاربرد دارد.این یونیت جهت نمایش 

درابتدا عنوان، رنگ و اندازه نمودار را تعیین نمایید. سپس سطر، ستون و مقادیر عددی مورد نظر 

خود را برای هر خانه جدول وارد کنید تا نرم افزار نمودار آن را ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار 

 دهد. 

 

 مدیریت پروژه یونیت  .29

  یکاربرد دارد. برا مشخصات و میزان پیشرفت یک پروژه از ابتدا تا انتها  ش یهت نما ج تیونی نیا

و در انتها   تعداد کل روز مورد نیاز ،تاریخ شروع، پروژه درابتدا عنوان ستیکاف تی ونی نیاستفاده از ا

را  پروژه ،با تعریف مراحل مختلف مورد نیاز. سپس دیی نما  نییرا تعوضعیت پروژه از لحاظ کامل شدن 

در انتها نیز با کلیک روی "ایجاد کار جدید"، کارهایی که باید در  های کوچکتری تقسیم کنید.به قسمت 

تواند دل یک مرحله از پروژه انجام شود تعریف کرده و وضعیت آنها را مشخص کنید. هر کار م

ست کاربران انجام تعداد روز مورد نیاز، وضعیت کامل شدن، لی عنوان، توضیحات، تاریخ شروع، 

 اند( و اولویت )جهت ترتیب نمایش( داشته باشد.دهنده آن کار )که قبال در بخش کاربران تعریف شده

 

 دانلود یونیت  .30

که پیشتر در بخش دشبورد مدیریت وارد شده است به دانلود این یونیت جهت نمایش رکوردهای 

 مورد نظر خود را تنظیم نمایید.دانلود رود. برای استفاده از این یونیت کافیست عنوان و رده کار م 

 

 



 

بیزآپ محتوای مدیریت افزار نرم راهنمای  

 

 

 
38 

 

 سواالت متداول 

 چگونه یک صفحه جدید برای وب سایت ایجاد کنم؟ 

یریت صفحات یک صفحه مد  <تنظیمات نرم افزار  < برای این منظور نیاز است ابتدا از مسیر دشبورد

نام  /وب سایت"کرده و از طریق آدریس دهی تولید ایجاد کنید. این عمل یک صفحه را به صورت کامل 

 به آن دستریس داشت. توان م صفحه"

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

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


