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  مقدمه 

  

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

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

اطالع رساسازما افزارهای خدما  نرم  اینترن  های  فروشگاه  و    هایشركت   و    متوسط  کوچک 

  مانند   تولید دنیای نرم افزار   روز  های  تكنولوژی  بر  مبتبه صورت هایبریدی    Bizup CMS  باشد   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  مهند  نوین  هایروش  از  استفاده  با 

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

  ساده  کاربرد   به   توان   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   ساد  به   توان    و  ندارد  نوی  برنامه   دانش  و  ف  تخصص

   نمود اقدام كاربری هرگونه  با سایت

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

  تولید   در   مهند   تیم  تجربه   سال  ٢٠  ماحصل  Bizup CMS  باشد  خارجی  مشابه   محصوالت  با  رقابت  قابل

 مرحله   از  محصول  این  تولید  باشد  محتوا  مدیریت  سیستم  و  وب  تحت  موبایل  بستر  افزارهای  نرم

 کشور   داخل  در  و  بیزآپ  افزار  نرم  واحد  در  تماماً   پشتیبا  و  کیفی  کنترل  سازی  پیاده  تحلیل  تحقیق

  است شده انجام ایران

  

 

  یک نرم افزار چند پلتفر   Bizup CMS –نکته بسیار مهم  

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

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

  ارائه  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 امکانا  یها   دستگاه ها و گو  یکه بر رو  یوتر یکامپ   یافزار  نرم

 دهد  کاربر قرار 

 

 ت ی سا   وب 

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

   در ی گکاربر قرار  اری در اخت

  

 مدیر 

 "مدیر نرم افزار" "مدیر نرم افزار مدیریت محتوای بیزآپ" هم  "Bizup CMS"مدیر سیستم" "مدیر  

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

 Bizupتوان گفت مدیر   احتماال  تر  به عبارت ساده   شوداطالعات نرم افزار را مدیریت نماید خطاب 

CMS   باشید خود شما هستید که در حال مطالعه این فایل  

  

  به روز رسا 

) به فرآیند بازخوا مجدد اطالعات یک بخش یا یک صفحه از  Reloadیا    Refreshبه روز رسا (رفرش  

ینترنت با هر بار باز کردن یک  در صورت وجود دستر به ا   گویندنرم افزار یا وب سایت از سرور 

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

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

به روز رسا دس  نماید برای  تاپ دکمه  مشاهده  یا لپ  کامپیوتر  در  بزنید همچنین    F5توانید  را 

نیز   دکمه رفرش مرورگر  از  نسخه وب سایتتوانید  تبلت    در  یا  موبایل  تاپ  لپ  استفاده  کامپیوتر 

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

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

بارگزاری  اند تا  وظیفه این حافظه نگهداری و استفاده از اطالعا است که یکبار فراخوا شده  سرعت 

ها دفعات بعدی باالتر رود گاهی ممکن است شما با وجود به روز رسا یک صفحه همچنان برخی عکس

ه اجبارا این حافظه نیز به روز شود اند) مشاهده کنید برای اینکیا اطالعات قدی (که احتماال تغییر کرده 

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

اطالعا   منابع  تغییرات  متوجه  تا حافظه کش  اجازه دهید  ک صبر  با  بزنید در سایر موارد الزم است 

  اید شده و خود را به صورت خودکار به روز نم

 

 ) Unit(   یونیت 

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

ها را به صفحات اضافه یونیت کرد و    جادیصفحه ا  یتعداد نامحدود   توان   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

ا  یونیتاز   را  هر  دی کن  جادیآن  ا  ماتی تنظ  یونیت  که  دارد  را  به   ماتیتنظ   نی خاص خود  افزودن  از  پس 

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

  

  

  

  های غیر فعال   یونیت بخش ها و    -   نکته بسیار مهم 

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

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

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

  بیزآپ تماس حاصل نمایید

  

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

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

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

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

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

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

Bizup CMS  باشند  

 

  ) SEOسئو ( 

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

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

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

بنابراین لزوم بنیادین هر نرم افزار آنالی است که محتوای خود را بر    کنند  استفاده  خود  نظر  مورد

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

بخش ف و محتوا تقسیم    ٢توجه داشته باشید به صورت ک بهبود در سئو در    کندکمک شایا  

های سئو را پیاده سازی کرده است بنابراین  به خو از لحاظ ف نکات و تکنیک   Bizup CMSمیشود که  

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

  محتوای مناسب زنجیره موفقیت سئو را تکمیل نمایند 

  

  ) Color Codeکد رنگ (

اعداد در مبنای    یک کد رنگ است  A0B1FF به عنوان مثال  باشد ۱۶  یمبنا   رق   ۶عدد    ک یکد رنگ  

  باشند به بیان دقیقتر    Fتا  0از  ۱۶

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

رقم معرف میزان به ترتیب    ۲هر     هستند حال در بحث کد رنگ  ۱۵تا    ۱۰معادل اعداد    Fتا    Aدر اینجا  

(رنگ  آ  و  سبز  قرمز  است  RGBهای  اعداد  به  )  این  رنگ کمک  کلیه  را  توان  دیجیتا  ممکن  های 

  شود های پرکاربرد برای نمونه ذکر در اینجا لیست برخی رنگ تولید کرد 

  قرمز مطلقFF0000 

  00سبز مطلقFF00 

  0000آ مطلقFF 

  سفیدFFFFFF 

  000000سیاه 

  زردFFFF00 

  بنفشFF00FF 

  نقره ایBBBBBB 

  صورFF006C 
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انتهای این بحث   به شما در تولید کد رنگ کمک    هابرخی نرم افزارها و وب سایت شایان ذکر است  در 

توان به فوتوشاپ اشاره   از جلمه این نرم افزارها تا با دقت باال به رنگ دلخواه خود برسید  کنند

  کرد 

  

  ) Upload( آپلود یا بارگذاری  

دستگاه کامپیوترحافظه    در  که   هافایل   انتقال سایر  یا  موبایل  دیجیتا    سرور به    دارند  قرارهای 

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

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

 

  گرید مدیریت محتوا 

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

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

و   ویرایش حذف جستجو  ثبت  به از جمله بخش   باشداطالعات  آنها  در مدیریت  گرید  که  ها 

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

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

 

  

  

    در یک گرید بخش های زیر را مشاهده  کنید

(در   .١ گرید  عنوان  سبزابتدا  مدیریت  کادر  حال  در  حاضر  حال  در  که  است  بخ  بیانگر  که   (

 محتوای آن هستید 

 فیلدهای اطالعا را توصیف  کند ) که کادرها بنفشعناوین اطالعا (  .٢
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اطالعا   .٣ رکوردهای  دهندبخش  تشکیل   را  گرید  اص  بدنه  باال    که  تصویر  در  رکورد    ۷و 

توانید  برای نمایش اطالعات کامل یک رکورد اطالعا و ویرایش آن    کنید اطالعا مشاهده  

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

منظور   .۴ به  که  قرمز)  (کادر  اطالعا  رکوردهای  چاپ  یا  حذف  ویرایش  کامل  بخش  مشاهده 

 ویرایش اطالعات یا چاپ آن مورد استفاده قرار  گیرد 

) که   .۵ امکان جستجو سریع بین اطالعات ذخیره شده را در اختیار بخش جستجو سریع (کادر آ

کاربر قرار  دهد توجه کنید پس از جستجو جهت نمایش همه رکوردها بایس بر روی دکمه 

 "نمایش همه" کلیک کنید 

منظور   .۶ به  که   ( مش (کادر  ها  گزینه  هرصفحه  بخش  در  نمایش  قابل  رکوردهای  تعداد  تنظیم 

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

 رود 

 بخش جدید (کادر قهوه ای) که برای ساخت رکورد اطالعا جدید کاربرد دارد  .٧

) که در صورت افزایش تعداد رکوردهای اطالعا با صفحه بندی بخش صفحه بندی (کا .٨ در صور

 نماید آنها دستر را منظم و ساده  

 

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

  اطالعا 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 اطالعا گرید مدیر نرم افزار 

  چاپ اطالعات دستر داشته باشد 

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

همچنین   است  شده  دیده  تدارک  داده گریدها  تامین  سیست  صورت  به  که  اطالعا  فیلدهای  برخی 

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

  

 Bizup CMSنرم افزار  متن    شگر ی را ی و 

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

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

 توانید محتوا با قالب و شکل دلخواه ایجاد نمایید باشد    Microsoft Wordآفیس  

  

  

  

  توان به موارد زیر اشاره کرد   Bizup CMSنرم افزار های ویرایشگر متن از جمله قابلیت 

   امکان حذف استایل و فرمت متون ک شده از سایر نرم افزارها (مانندMicrosoft Word  در هنگام (

) توصیه Pasteچسباندن  متن  استایل )  این  تفاوت  به  توجه  با  استاندارد  کنیم  استایل  با  ها 

 و به منظور حفظ یکپارچ 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 
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 ها یت تغییر ضخامت مایل بودن و زیرخط دار بودن متن قابل 

  قابلیت تنظیم چیدمان عناصر درون ویرایشگر در ی 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 

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

  محتوا
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  های نرم افزار بیزآپ نیازمندی 

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

  سیستم عامل لینوکس (توزیع توصیه شدهCentos( 

  پنل مدیریت سرور (پنل توصیه شدهDirectAdmin  یاCPanel( 

  وب سرورApache 

  پشتیبا از زبان برنامه نویPHP 5+  باشد)   ٧(نسخه توصیه شده 

  پایگاه دادهMySql 

 

  باشد  بسترهای زیر نیاز ی از برای کاربران به  Bizup CMSجهت اجرای نرم افزار 

 Google Chrome 90 به باال 

 Firefox 90  به باال 

  دی عامل اندرو ستمیس Android 5.0  به باال 

  عامل  ستمیسiOS 10  به باال 
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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 

  شودپس از ورود به این صفحه و به صورت خودکار نمایش داده  

 

  

  

در ابتدا برای ورود با امکان پذیر است  ایمیل    یا  شماره موبایل  رمز/ینام کاربرورود با  در این قسمت  

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

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

اید جهت بازیا آن بر روی "فرامو 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 دستر 

  

  

 

توانید با کلیک بر روی آن  این لینک به صورت عبارت "دشبورد [نام کاربری]" نمایش داده  شود  

 و محتوای اپلیکیشن یا وب سایت خود را مدیریت نماییدشده  Bizup CMSاص  وارد پنل مدیری

  



 

بیزآپ   محتوای   مدیریت   افزار   نرم   راهنمای   

 

  
  
١٣ 

 

 

  

دو بخش اص 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 توضیحا ارائه خواهیم کرد  

ارائه   افزار  نرم  ارقام  و  آمار  رویدادها  است  دشبورد  اص  پنل  که  چپ  سمت  این    شودبخش 

  رویدادها شامل  

   ثبت شده و   کتیت   یهایونیتکه در    هاک ی ت  دیتوانبخش   نیدر ا    های در انتظارتعداد تیکت

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

 انتظار ا    تعداد نظرات در  توسط کاربران در   هاکه نظر   صفحا  ستیل  دیتوانبخش    نیدر 

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

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

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

 شود داده 

 انتظار در  فروشگاه  های  سفارش  صور    تعداد  برا  یونیت که    در  سا  یفروشگاه  شما   تی وب 

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

  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 

 

  رویدادها تعیین و تکلیف    -   نکته بسیار مهم 

این مع است که مدیر نرم افزار  باشد به  این رویدادها بیش از صفر  از  تعداد هر یک  در صور که 

  تکلیف نماید بایس آن مورد را تعیین و 
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  دیگر بخش این قسمت آمار و اطالعات است که شامل  

 نمودار آمار بازدید ماه جاری 

 ) که به مدیر اجازه دستر سریع به حداکثر دو بخ که اخیرا آخرین بخش های استفاده شده

 ) دهدرا گرفته  قرار  مورد استفاده

 مودار نو همچنین به صورت بازدید را نمایش داده  وضعیتخالصه ای از که (  خالصه آمار بازدید

 ) دهدی انجام  مقایسه وضعیت امروز را نسبت به ماه جارگرافی 

 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 

  تعداد کل کاربران و صفحات وب سایت 

 امروز  یدها ی کاربران و بازد آمار 

 فروشگاه)  یونیت(در صورت فعال بودن  فروشگاه  آمار 

 یونیت(در صورت فعال بودن  ی و آمار  (  وی

 دکنندگان یبازد یای جغراف 

 

  های اختصا   یونیت بخش ها و    -   نکته بسیار مهم 

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

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

یک فایل راهنمای اختصا نیز در  که در حال مطالعه آن هستید  راهنما    فایل  ف بیزآپ عالوه بر این

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

و به صور تدارک دیده شده تا برای عموم مدیران نرم افزار    شودها  هعمو و غیر اختصا 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 

  شودپس از ورود به این صفحه و پس از بارگذاری کامل کادر ثبت نام به صورت خودکار نمایش داده  

 

 

  

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

نام کنید ثبت  بودن  آمیز  موفقیت  صورت  در  قسمت  اتو  مطابق  یع  نید  دشبورد به  "ورود  قب 

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

  شود در این بخش به برر این گزینه ها خواهیم پرداخت درخواس پروژه شما نمایش داده  

  

 کاربری  مدیریت .١
  

  

 

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

  

  

 

 جستجوی سراسری  .٢

  

  رود کار یافتن یک عبارت در کلیه دشبورد مدیریت به  به منظورکادر جستجوی سراسری 

  

  

 

  دشبورد مدیریت 



 

بیزآپ   محتوای   مدیریت   افزار   نرم   راهنمای   

 

  
  
١٧ 

 

 رسا نرم افزاروضعیت به روز  .٣

   

ر به روز بودن  پیا مب ب  زار شما موجود نباشدنرم افبه روز رسا برای  در صور که  در این بخش  

اضافه شده   Bizup CMSاما در صور که امکانات جدیدی به    شودایش داده  نم نرم افزار با رنگ سبز  

آن فاقد  شما  افزار  نرم  باشدکه  تعداد  ها  داده    نمایش  نارنجی  رنگ  با  جدید  امکانات  در   شوداین 

این   روی  کلیک  لیستگزینه  صورت  رسا توضیحات  و    توانید  روز  به  مشاهده کلیه  را  جدید  های 

بیزآپ  شود  توصیه   نمایید فروش  تیم  با  تماس  مبا  بار(نظم  به صورت  به )  حداکثر سا یک    اقدام 

  ها نماییدنصب این به روز رسا 

 

 دشبورد  .٤

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

  شودآمار و ارقام ارائه  

  

 تنظیمات نرم افزار  .٥
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ا    عموتنظیمات   .١ به    عمو  ماتی تنظ  دیتوان  بخش   نیدر  مربوط  مشترک  ساو  و    تیوب 

   اشاره کرد ریز یها  نه یتوان به گز ماتی تنظ نی  از جمله موارد ادیرا کنترل کن اپلیکیشن  

   تنظیم نسخه اولیه  معرفی  امکان  وب  نسخه  ویژه  هرکاربر  برای  نمایش  اولین  در  افزار  نرم 

ه یا  هردو  معرفی  (  یچکدامموبایل  اص  این  صفحه  یا  در  سایت  بار  فقپلیکیشن  ا وب  یک  ط 

 )شودبرای هر کاربر نمایش داده 

  

  

  

  

 

    این گزینه به عنوان بخ از مراحل ثبت نام و عضویت تایید ثبت نام با اس ام اس و ایمیل

نرم افزار  کاربران  در  نام  ثبت  آن توسط مدیر در هنگام  با فعال کردن  بودن  باشد  واقعی 

شود در مورد تایید از طریق اس  تایید    شماره موبایل و آدرس ایمیل با ارسال یک کد امنی

ام اس توجه داشته باشید نیاز به فعال بودن پنل ارسال اس ام اس وجود دارد در این مورد  

 ف بیزآپ مشاوره نمایید توانید با بخش 

   توانند از طریق یک  چت با کاربران  در صورت فعال نمودن این گزینه کاربران وب سایت

 مکالمه داشته باشند Bizup CMSکادر گفتگو (چت) به صورت مستقیم با مدیر 

    صفحات کردن  گزینه  لینک  این  کمک  هوشمند    Bizup CMSبه  صورت  صفحبه  وب نام  ات 

از یونیت  اخبار و جعبه مت ( سایر صفحات  های  سایت را در برخی  ده و به تشخیص دا )  مثل 

بحث سئو مفید بوده و باعث پیشرفت وب سایت و نرم  کند این امر در  صفحه مقصد لینک  

 شودمانند گوگل   افزار در موتورهای جستجو

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

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

 گردد 

 آ به مدیر   هر صفحه فروشگاه  تمیتعداد  نمایش  نرم افزار    تعداد  تعیین  یونیت های  آیتم امکان 

 دهدرا  در صفحه برای کاربران  فروشگاه 
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 های یونیت اخبار  به مدیر نرم افزار امکان تعیین تعداد نمایش آیتم    هر صفحه اخبار  تمیتعداد آ

 دهد در صفحه برای کاربران را 

  آ آیتم   کتابخانه  هر صفحه    تمیتعداد  نمایش  تعداد  تعیین  امکان  افزار  نرم  مدیر  یونیت  به  های 

 دهد در صفحه برای کاربران را  کتابخانه 

 آ آیتم   ی  هر صفحه رسانه اجتماع  تمیتعداد  نمایش  تعداد  تعیین  امکان  افزار  نرم  مدیر  های  به 

انتخاب شده برای    دهدیونیت رسانه اجتماعی در صفحه برای کاربران را  با توجه به ابعاد 

از   مضر  قسمت  این  برای  شده  توصیه  عدد  ویدئو)  یا  (عکس  اجتماعی  رسانه  آیتم    ۳هر 

)   ۱۲  ۹ ۶(مانند   باشدو

  آ نمایش آیتم   دادهای هر صفحه رو  تمیتعداد  تعیین تعداد  به مدیر نرم افزار امکان  یونیت    های 

 دهدکاربران را  در صفحه برای   دادهایرو

   رنگامیزی افزار  تنظیمات  بخش  نرم  این  در  تنظیم رنگ   ۶  مختلف جهت  بخش رنگ  های  های 

است  هابخش   کنید  تنظیمتوانید     Bizup CMSمختلف   تنظیم  قابل  اینجا  در  آنها  رنگ  که   

 عبارتند از  

o  ت ی سا نه یرنگ پس زم 

o جعبه ها  نه یپس زم  رنگ 

o عنوان ها  نه یپس زم  رنگ 

o ت یفونت سا رنگ 

o فونت جعبه ها  رنگ 

o فونت عنوان ها  رنگ 

 وب سایت   تنظیمات  .٢

 بهبود    یموارد برا  نیهر سه ا  که   تیوب سا  ید یو کلمات کل   حی توض وب سایت  عنوان  رییغت

  (مطابق تصویر زیر)   تیعنوان وب سا   ن یباشند همچنمهم    اری بسو بحث سئو  رتبه گوگل  

باال عنوان  قسمت  نما   در  توض داده   شیمرورگر  اما  کل  حیشود  کلمات  وب   ید ی و  در 

(که البته این موضوع عدم نمایش از اهمیت توصیفی آنها برای    شوندداده ن   شینما  تیسا

  کند)گوگل و سایر موتورهای جستجو کم ن 

 

  

 

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

 رودبه کار  صفحات وب سایت
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اپلیکیشن    .٣ اتنظیمات  موبایل   عمو   مات یتنظ   د یتوان  بخش   نیدر  کن   اپلیکیشن  کنترل  از دیرا   

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

 با    تیعضو  دیی اتsms   این گزینه به عنوان بخ از مراحل ثبت نام و عضویت در نرم افزار 

واقعی بودن شماره موبایل  باشد با فعال کردن آن توسط مدیر در هنگام ثبت نام کاربران  

شود در مورد تایید از طریق اس ام اس توجه داشته باشید با ارسال یک کد امنی تایید  

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

 مشاوره نمایید 

 گرفته    پروژه  عنوان درنظر  اپلیکیشن  برای  که  است  نا  عنوان  این  برای    بعضا  و  شود 

 کاربران قابل نمایش است

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

 شود تا بارگزاری اولیه اطالعات کامل شود نمایش داده  چند ثانیه 

معرفی اپلیکیشن یک بخش ویژه در هر اپلیکیشن است که وق کاربر برای اولین معرفی اپلیکیشن    .٤

شود معموال کند نمایش داده  اجرا  نصب و  خود  یا تبلت  بر روی گو موبایل  اپلیکیشن را  بار  

جهت آشنا اولیه کاربر با آنچه در انتظارش است های اپلیکیشن  در این بخش به مهمترین ویژ

 ۴شود مدیر نرم افزار در این بخش  تواند آیکون عنوان و توضیحات خود را در قالب  اشاره 

 اسالید ذخیره نماید 
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تولید  را  و اپلیکیشن    تیقادر است صفحات وب سانرم افزار    ریبخش مد  نی در ا    مدیریت صفحات .٥

 ه ی حذف جستجو و ته  شی رای و  دیساخت صفحه جد   تیمنظور قابل  نیا  ی برادی نماو مدیریت    میتنظ 

نام   ک ی   د ی هر صفحه با   Bizup CMSنرم افزار    در  گزارش از صفحات موجود در نظر گرفته شده است

و   ر یدر دسترس مد   ریز  یروش آدرس ده   قیهر صفحه از طر  نی منحصر به فرد داشته باشد همچن

  است ت یوب سا  دکنندگانیبازد 

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

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

 های دیگر وجود دارد لینک در هرجای دیگر نرم افزار یا ح سایت 

 ن ی وجود دارد در ا موبایل (اپلیکیشن)  و  وب سایت    ی دو منو  Bizup CMSنرم افزار  در      مدیریت منو .٦

  دیدو منو را انجام ده  نیمربوط به ا ماتیتنظ   دیتوانبخش 

  

  

 

 عبارتند از  ماتیتنظ  نیا

 وب سایت  یمنو 

o  منظور      منو  عمو  ماتیتنظ یا  به  نمایش  فونت همچنین  و رنگ  زمینه  تنظیم رنگ پس 

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

 بخش استفاده نمایید 

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

برای هر آیتم منو  تواند  خش ضمنا مدیر نرم افزار در این ب  یک کاربرد دارد  هر  یهانک یل

ت   اولویارد شده یا خیر)کاربر بازدید کننده در سایت وبه اینکه  با توجه  (وضعیت نمایش  

 شاخه تنظیم نماید آیکون گرافی یا زیر 

o  آیتم لینک   هاک  اپ  و  برای  کار مدیریت منو  به منظور سا  ها  در دو نسخه مختلف  د 

های منو نسخه وب ها و لینکتوانید کلیه آیتم گزینه ک این  اپلیکیشن و وب سایت به کم

 یکیشن ک کنید ه اپلسایت را برای منو نسخ

 موبایل  یمنو 

o  فعال      منو  عمو  ماتیتنظ منظور  شیوه    کردن  رفعالیغ   ایبه  موبایل  اپلیکیشن  منوی 

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

برای هر آیتم منو  تواند  خش ضمنا مدیر نرم افزار در این ب  یک کاربرد دارد  هر  یهانک یل

ت   اولویارد شده یا خیر)کاربر بازدید کننده در سایت وبه اینکه  با توجه  (وضعیت نمایش  

 شاخه تنظیم نماید آیکون گرافی یا زیر 

o  آیتم لینک  هاک  برای  و  کار مدیریت منو  به منظور سا    وب سایتها  دو نسخه د  در 

کم به  سایت  و وب  اپلیکیشن  این  مختلف  آیتم گزینه ک  کلیه  لینکتوانید  و  منو  ها  های 

 ک کنید وب سایت  ه را برای منو نسخ اپلیکیشننسخه 

 گرافی وب سایت و اپلیکیشن که در طراحی  اص  توانید تصاویردر این بخش     مدیریت تصاویر .٧

قابل  بخش  این  در  که  تصاویری  نمایید  حذف  یا  داده  تغییر  کرده  مدیریت  را  است  رفته  کار  به 

  مدیریت هستند عبارتند از

  آیکون نوار عنوان مرورگر 

  وب سایت(لوگو تصویر ( 

 درون اپلیکیشن(  تصویر لوگو اپلیکیشن ( 

  تصویر لوگو روی صفحهiOS ) ویژه نسخهpwa( 

  نرم افزار صفحاتمخصوص کلیه (تصویر پس زمینه( 

 شوددو نسخه روشن و تاریک ذخیره  در که  ( آیکون سبد خرید( 

حافظه دستگاه   روی  از  را  ها فایل   است  قادر  Bizup CMS  مدیر  بخش  این  کمک   به   مدیریت فایل .٨

)  کامپیوترخود (    را   کرده   آپلود  قبل  از  که   هافایل   یا   و   نماید  آپلود  سرور  روی   بر موبایل تبلت و

  قرار   شما  اختیار  در  هاست  روی   بر  فایل"  کامل  آدرس"  بخش  این   در  همچنین   نماید  حذف   و  مشاهده

   mp4    mp3از جمله این فایل ها  توان به    نمایید  استفاده  هایونیت   در  نیاز   صورت  در  تا  گیرد

pdf  rar  zip  و اشاره کرد 

٩. ) رویداد  ارسال  امکان  بخش  این  در  رویدادها   به  Notificationمدیریت  (عموما  )  یا  دستگاه  موبایل 

اپلیکیشن را نصب و حداقل یکبار اجرا کرده   تبلت) اند فراهم شده است توجه داشته کاربرا که 

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

شود در د با تاخیر ارسال  شونوصل هستند بالفاصله و برای کاربرا که بعدا به اینترنت متصل  

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

ممکن است این    شود صفحه پیش فرض صفحه اص اپلیکیشن است کاربر به آن صفحه هدایت  

پروژه  برخی  برای  صورت امکان  این  در  نباشد  فعال  حاصل   توانیدها  تماس  بیزآپ  ف  واحد  با 

 نمایید 
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 مختلف   هایزبان   برای  که   است  هاپیام   اتتنظیم  منظور  به   هاپیام   مدیریت   بخش  هامدیریت پیام  .١٠

افزار    صورت  به   بخش  این  انگلی  و  فار  زبان  برای  شود   داده  نمایش  بازدیدکنندگان  به نرم 

  ضروری   کردید  اضافه   خودنرم افزار    به   جدیدی  زبان  که   صور  در  اما  است  شده  تکمیل فرض  پیش

به روز رسا صفحه را پس از هر تغییر جهت نمایش محتوای جدید   نمایید  تکمیل   را  بخش  این  است

 فراموش نکنید 

افزار    مدیر  به   که   است  بخ   فونت   مدیریت  فونتمدیریت   .١١  و   زیبا   هایفونت   دهد  اجازهنرم 

 در   استفاده  قابل  شده  نصب  هایفونت   نماید  نصبو اپلیکیشن خود    سایت  وب  روی  بر  را  اختصا

دشبورد    روی  بر  که نرم افزار    اص  فونت   توانید  بخش   این  در  همچنین  باشند    مت  هاییونیت 

مرورگر   فرض  پیش  فونت  کنید  توجه   نمایید  تعیین  کند  اثر  هابخش  دیگر  و  هامنو مدیریت  

Tahoma    و وب سایتIransans  شود   سایت  وب  لود  در  تاخیر  ک  باعث  فونت  هر  نصب  و  است 

در این بخش در حالت   را  خود   نظر  مورد  فونت  یک  تنها  امکان  حد  تا   بنابراینشود   توصیه   بنابراین

  نگهدارید نصب

تعر    هااستان   تیر یمد .١٢ مد  فی امکان  قابلاستان   تیر یو  با  در   می تنظ  ت یها  استفاده  استان جهت  نام 

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

به    Bizup CMSها که مخاطبی در آن خواهید داشت در این بخش تعریف نمایید در  شود استان 

 ند های ایران در این قسمت وجود دار صورت پیش فرض کلیه استان 
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زبان .١٣ بخش  مدیریت   پیش   زبان  بر  عالوه  دهد  را  امکان  این  Bizup CMS  مدیر  به   زبان  مدیریت   

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

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

  نمایید تکمیل رانرم افزار 

  

 مدیریت محتوا .٦

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

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

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

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

   فروشگاه  .١

 محصوالت فروشگاه وجود دارد   تیریو مد  فیبخش امکان تعر  نیدر ا    محصوالت فروشگاه

تعر از  طرمحصول   کی  فیپس  از  در    تیونی  قیتوان  سافروشگاه    شن ی کی اپلو    تیوب 

اخت  لیموبا در  را  مهمتر  اری محصول  جمله  از  داد  قرار  محصوالت   ماتیتنظ  نیکاربران 

 اشاره کرد   ریتوان به موارد ز  یفروشگاه

 کاال و درصد تخفیف  متیق نام 

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

CMS  شود)و به روز رسا  می تنظو براساس عملکرد کاربران فروشگاه 

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

 در انبار موجودی ندارد 

  تنظیم سال انتشار کاال 

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

 کند برند خاص سهولت دستر به آنها را برای کاربران فراهم  

  کاال  مدت گاران و گارانتعیین نوع 

 عالوه بر ایجاد نظم در دسته بندی محصوالت فروشگاه که    جان  یو رده ها   رده اص

 کندسهولت دستر به آنها را برای کاربر فراهم  

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

  کاال  یرنگبند تعیین 

 قب  ی حیتوض   ی لدهایف برر  لی از  و  راهنما   نقد  اختصا  دیخر   یو  در صفحه  هر   که 

خش همچنین در این ب  ردی گقرار   تی وب سا   ای  شنی کیکاربران اپل   اری محصول در اخت

فایل   یک  ارسال  کا  PDFامکان  هر  که  به همراه  دارد  اصال وجود  کاتالوگ   تواند 

 شد و باراهنمای استفاده کاال 

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

 شوند عکس   ١٠
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  ر گرفته که برای هر کاال در نظباشد  خدما مه    های ویژه که شامل مواردگزینه

از این گزینه   شده است یک  به محصول  هر  به همراه ها در صفحه اختصا مربوط 

داده  نمایش  مرتبط  دآیکون  این گزینه شود  کلیه  باشید  داشته  نظر  به صورت ر  ها 

 عبارتند از ی ویژههااین گزینه پیش فرض فعال هستند 

o  امکان تحویل اکسپرس 

o روز هفته  ٧ساعته   ٢٤ 

o  امکان پرداخت در محل 

o  روز ضمانت بازگشتهفت 

o  ضمانت اصل بودن کاال 

  پیشنهاد که  محصوالت  انتخا    ١٠شامل  ی  (یا  کاالی  به  ش ) فروشنده مدیر  و  ود 

 در نظر به کاربران نمایش داده خواهد شدکاالهای مکمل در صفحه هر محصول ان عنو

وجود دارد که نرم افزار به ت مرتبط  محصوال هر کاال یک بخش  در صفحه  داشته باشید  

 کاالها که از لحاظ نام با یکدیگر تشابه دارند را پیشنهاد  صورت هوشمند و خودکار

ا  بهتر  بنابراین  قبل  دهد  مست  این  از  )  حصوالاستفاده  (دس پیشنهادی  ت 

از درج یک کاالی تکراری در هردوی این    محصوالت مرتبط (خودکار) را کنترل نمایید تا

 ها پرهیز شودبخش

 

  اعطای مجوز فروشند به سایر کاربران    –نکته بسیار مهم  

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

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

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 طبقه   یفروشگاه  یهای انواع دسته بند  ن یی فروشگاه  تع   یهارده

ها در مدیریت محصوالت و نحوه دستر کاربران به کاالها نقش این رده  خواهند شد  یبند 

   تاثیرگذاری دارند

 تعر  سفار  یلدهایف امکان  ا  یهارده   یبرا   اختصا  یلدها یف  فی   در  بخش    نیفروشگاه 

پذامکا ا  رین  ف  لدهایف  نیاست  ن   لدهایشامل  که مورد  از  رده    ازیشود  فروشگاه خا 

پشما   به صورت  اما  ل  شیباشد   به ستی ن  Bizup CMS  ستی س   یلدهایف  ست یفرض در 

ف مثال  ر   متی ق  یلدها ی عنوان  اگر شما   فی تعر  ستیبه صورت س   ینگبند و  اما  شده است 

گو باش   لی موبا  قصد فروش  ا  دی داشته  نما  زی سا   لدیف   دیتوانبخش   نیدر    ا ی   شیصفحه 

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

توانید  ویرایش یک کاال (که رده آن با رده فیلد سفار تعریف شده همخوا داشته باشد)  

 اطالعات آن را وارد نمایید
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  امکان تعر  یهارنگ که محصوالت فروشگاه ممکن    هارنگ   ه یکل   تیر یو مد  فی محصوالت  

آنها   از  نمااست  صورت ند ی استفاده  بخش  این  در  فروشگاه   پذیرد  توانند  کاربران 

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

 سفارش دهند 

  که محصوالت فروشگاه   گاران  یهاشرکت   ه یکل   تی ریو مد  فی امکان تعر  گاران  یهاشرکت

 ندی ممکن است از آنها استفاده نما

  تعر  یبرندها امکان  مد  فیفروشگاه   ممکن    برندها  ه ی کل   تی ریو  فروشگاه  محصوالت  که 

  ندی است از آنها استفاده نما 

  در شرایطی که صدها یا هزاران کاالی یک فروشگاه اینترن نیاز به تغییر  ها   تغییر انبوه قیمت

داشته باشند تغییر دس و تک تک آنها فرآیند دشوار و خطاپذیر است به خصوص قیمت  

 Bizup  اگر تغییر قیمت به صورت متناوب و دربازه زما کوتاه رخ دهد برای حل این مشکل

CMS   تواند در این بخش مدیر نرم افزار   ها را تدارک دیده استراهکار تغییر انبوه قیمت

 شرط زیر باشند کاهش یا افزایش داده و یا تنظیم کند   ۳ه دارای ی از قیمت کاالها را ک

o  همه محصوالت فروشگاه 

o  محصوال که در نامشان عبارت خا است 

o  محصوال که قیمت خا دارند 

  تراکنش ها   تراکنش کلیه  در آرشیو  از محصوالت فروشگاه  به سفارش مشتریان  مربوط  های 

اطالعات هر تراکنش شامل کد تراکنش نام    گیردختیار مدیر نرم افزار قرار این بخش در ا

نوع  کاربری زمانخریدار  تاریخ  تایید    (تکمیل سفارش  سفارش  وضعیت  فاکتور  کل   جمع 

 شودحسابداری ارسال شد و تحویل شد)  

  تخف برا   کی  فی تخف  کد    فیکد  تخف  یبخش  روی    فیارائه  سفارش    نه ی هزبر  اساس  یک  بر 

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

نموده و کد آن را در    فی تعر  فی تواند به تعداد دلخواه کد تخفنرم افزار   ریکند مداثر 

 کاربران هدف قرار دهد  اری اخت

 برا   کی  ه یهد  کارت    ه یکارت هد بر اساس  یک سفارش    نه ی هزبر روی    فیارائه تخف  یبخش 

ثبت سفارش اثر    ا یخدمات در هنگام پرداخت    ای  یمحصوالت فروشگاه  یاست که بر رومبلغ  

مد افزار   ریکند  هد نرم  کارت  دلخواه  تعداد  به  در   فی تعر  ه یتواند  را  آن  کد  و  نموده 

 کاربران هدف قرار دهد  اری اخت

  شود فروشگاه در این بخش انجام سری  و سرا تنظیمات عمو    سایر تنظیمات فروشگاه

 ن تنظیمات عبارتند از ای

o ) پست  کاربران  مبلغ  این  هزینه  سفارش  فروشگاه  مرحله  در  به  سفارشات  نها  ثبت 

 ) شودافزوده 

o   کل سفارش  که در صورت باالتر بودن جمع  ( ارسال رایگان برای سفارش مساوی یا بیشتر

 )شودمشتری از این مبلغ هزینه پست نادیده گرفته  

o  (  امکان پرداخت آنالین (از طریق درگاه پرداخت بان

o توسط مشتریتعیین ( با پست امکان ارسال ( 
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o توسط مشتری (  امکان تعیین زمان تحویل ( 

o توسط مشتری(  امکان تعیین تمایل به دریافت فاکتور ( 

o در حالت معمول از طریق  سبد خرید  (  باز کردن سبد خرید پس از کلیک روی دکمه خرید

در دسترس اس  منو  درون  کلیک روی  آیکون  از  پس  گزینه  این  بودن  فعال  در صورت  ت 

 )شودداده   نمایشنیز  سبد خرید دکمه خرید هر کاال

o ردن محصوالت نمای در یونیت فروشگاه که  لتر کبه منظور امکان فی (  فیلترهای فروشگاه

 )شودفار شامل تاریخ انتشار برند رنگ و فیلدهای س 

o الکترونیک اعتماد  نماد  الکترونیک  زاس   فعالجهت  (   تنظیمات  اعتماد  نماد  نیاز است کد  ی 

 ) تبط را در این بخش ک نماییدمر 

o ملت بانک  پرداخت  درگاه  درگاه  (   تنظیمات  سازی  فعال  با  مرتبط  اطالعات  تنظیم  جهت 

 ) ملت و لوگو نمای پرداخت بانک

 رسانه اجتماعی  .٢

    ت یعکس با قابل   ای  لمیشامل ف   یانواع چند رسانه ا   تیر یو مد  فیامکان تعررسانه اجتماعی  

وب   ای  شنیک یاپل  یرسانه اجتماع   تیونیدر    ش یجهت نما   حاتیو درج توض )  رده (  یدسته بند 

 بخش قرار گرفته است  نی در ا تیسا

    بخش ممکن    نیدر ا  یرسانه اجتماع  یرکوردها   یدسته بند   تیقابلرده های رسانه اجتماعی

 باشد 

 دانلود  .٣

    تعیین عنوان  )رده(   یدسته بند   تیبا قابل دانلود    یرکوردها   تیر یو مد  فی امکان تعردانلود 

  ا ی   شن ی کی اپلدانلود    تیونیدر    شیجهت نما تصاویر مرتبط  و    توضیح فایل دانلود آیکون دانلود

 بخش قرار گرفته است  نیدر ا تیوب سا

   باشد بخش ممکن  نیدر ا دانلود  یرکوردها  یدسته بند   تیقابل رده های دانلود 

 کتابخانه  .٤

    تعرکتابخانه مد  فی امکان  قابل  یرکوردها  تیریو  با  بند  تیکتابخانه  درج    )رده(   یدسته  و 

بخش قرار گرفته   نیدر ا  تیوب سا  ای  شنی ک یاپلکتابخانه    تیونیدر    شیجهت نما  حاتیتوض 

ا پ   ٤و    PDF  لی فا  دیتوان  بخش شما   نیاست در  به عنوان  را    شینما   شیصفحه از کتاب 

  دیی نما  میتنظ 

   باشد بخش ممکن  نیکتابخانه در ا ی رکوردها   یدسته بند تی قابلرده های کتابخانه 
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 خبار ا .٥

    تعراخبار قابل  ی خبر  یرکوردها   تی ریو مد  فی امکان  و درج عنوان  )  رده(   یدسته بند  تیبا 

  ن یدر ا تیاخبار وب سا تی ونی ای  شنی کی در اپل شیمنبع جهت نما  نکیمقدمه متن خبر نام و ل

به صورت    دی خبر و تعداد بازد  زمان درج خبر به روز رسا  ن یبخش قرار گرفته است همچن

س   کیاتومات  ا   میتنظ   ستم ی توسط  در  نمابخش    ن یشوند  مهم جهت  اخبار  در    ش یتوان 

اپل  مهم  اخبار  شا  شنیک یبخش  نمود  مشخص  را  شما)  پروژه  در  وجود  صورت  ذکر   انی(در 

  شده باشند   دیی که تا  ردیگ یقرار م  تیوب سا  ای   شنی کی کاربران اپل  اریدر اخت   یاست تنها اخبار

ر ایجاد  ط مفهو بین اخباا ها ارتبیک فایل ضمیمه کرد و به کمک تگ هر خبر  توان به  نهایتا  

 نمود

   باشد بخش ممکن   نیاخبار در ا یرکوردها  یدسته بند  تیقابل رده های اخبار 

  داده    شیاند نمااخبار درج شده   یکه بر رو  کامل نظرا  ستیبخش ل  نیادر    نظرات اخبار

  باشد  ریتوسط مد  تیریشده و قابل مد 

 وی  .٦

    و درج    ) هرد(   یدسته بند   تیبا قابل   ی و  یرکوردها   تی ریو مد  فیامکان تعرفایل های وی

  و منابع اطالعا  یا ی  مکان جغراف٣تا    ١  حی عنوان و توض   ریمقدمه ز  دیعنوان مختصر و مف

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

  باشدبخش ممکن   نیدر ا ی و یرکوردها  یدسته بند  تیقابل  رده های وی  

 آگهی  .٧

   نام کاربر استان و   میتنظ   )رده(  یدسته بند  تی با قابل یآگه تی ریو مد فی امکان تعرآگهی ها

در   شیجهت نما   یآگه   ی هاو عکس   حاتیعنوان توض   یآگه  لی شماره موبا   یشهر محل آگه

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

   باشدبخش ممکن   نیها در ای آگه یرکوردها  یدسته بند  تیقابل دسته بندی آگهی ها  
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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 گزارش  کاربرها مدیریت  .١

فیلدهای اطالعا یک کاربر که در مهمترین  از جمله    استاز اعضای موجود در نظر گرفته شده  

است  مدیریت  قابل  بخش  به  این  زمان  توان  کاربری  ساخت  تاریخ  رمز  کاربری  نام  عکس 

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

 تماس و اشاره کرد

لیست  پس از ورود به قسمت ویرایش اطالعات یک کاربر  در این بخش  مدیریت اعضای گروه    .٢

عضو    هاگروه آنها  در  کاربر  را  که  بخش  نمایید  مشاهده باشد  این  در  توانید همچنین 

کادر جستجو در نظر گرفته شده ها را به یک کاربر اضافه یا حذف کنید برای ساد کار گروه

 اضافه نمایید کاربر را به آن خا را جستجو کرده و نام تا در صورت تمایل 
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 مدیریت آدرس کاربرها  .٣

 مدیریت درخواست کاربرها .۴

 

 مجوزها  .٨

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

 هر بخش تعیین کند 

ها  در این بخش قابلیت ساخت گروه کاربری جدید ویرایش حذف جستجو و تهیه  مدیریت گروه  .١

 های موجود در نظر گرفته شده استگزارش از گروه

یا کاربر مورد نظر خود  بر اساس جستجو    ها  در این بخشمدیریت دستر  .٢ توانید به گروه 

توانید لیست "  )ها  دستر  مشاهده( دستر داشته باشید پس از جستجو با کلیک بر روی "

یا  دستر  یا کاربر را مشاهده کنید سپس دستر مورد نظر خود را از آن گروه  های آن گروه 

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

 است  عضو  آن  در  کاربر  که   هاگروه   از  ی حداقل  یا  کاربر  است  کافی  دستر ایجاد  جهت 

 باشد داشته  را نظر مورد دستر

 یا یونیت    صفحه   همان  هایدستر   مدیریت  بخش  از  صفحات  یا  یونیت  به   دستر  افزودن

  است پذیر  امکان

 

 مدیریت آدرس  .٩

ور  امکان مدیریت آدرس کاربران برای مدیر نرم افزار فراهم شده است این آدرس به منظ این بخش در 

 همیت داردخش ارسال سفارشات فروشگاه ادستر به کاربران به خصوص در ب

 

 ستم ی س  یهاگزارش  .١٠

   ها عبارتند ازن گزارش کند ایرا فراهم  مدیری  هایگزارش امکان ایجاد  Bizup CMSاین بخش 

    تعداد بازدید    تواند گزار از تعداد بازدید کاربرانمدیر نرم افزار  در این قسمت  آمار بازدید

افزار    صفحات عامل  نرم  مرورگر  سیستم  کنندهو  مشاهده    بازدید  روز  و  ماه  سال  تفکیک  به  را 

 نماید 

  لی   ش گزار های  کلیه سفارش )  شامل تعداد و جمع کل مبلغجزئیات (ست  فروشگاه  برای دریافت 

یا   مرتب کلیه سفارش فروشگاه  کاالی خاص فروشگاه  های  با یک  استفاده ط  بخش  این  از  توانید 

 ارسال  تحویل شدیا وضعیت سفارش (را بر اساس زمان  ها  تواند سفارش جا مدیر  در این  اییدنم

 کند  فیلتر) تکمیل سفارشو شد تایید حسابداری 
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    گیرد در این بخش یک گزارش درباره وضعیت سئو نرم افزار در اختیار مدیر قرار  گزارش سئو

یک گزارش خالصه از وضعیت ک نرم افزار و سپس وضعیت هر صفحه به تفکیک در به صورت ک 

این قسمت ذکر شده است بهتر است تنظیمات نرم افزار به شک انجام شود که کلیه اطالعات  

تغییر رنگ دهد از مهمترین نکات در این مورد   نارنجی یا قرمز به سبز  از  توان به این گزارش 

متن کافی برای هر یدی و توضیحات برای کل وب سایت و تک تک صفحات وجود  تنظیم کلمات کل 

 های کافی بین صفحات اشاره کرد صفحه و ایجاد لینک 

    را به صورت و اپلیکیشن    تیوب سا کاربران  بخش گزارش ورود و خروج  این  رویدادهای کاربران

ثبت   افزار  و  کرده  خودکار  نرم  مدیر  گزارش ش   دهد  شینمابه  یا  امل  این  ورود  زمان  و  تاریخ 

عامخروج   سیستم  افزار  نرم  کاربری  مر نام  و  کاربر  ل  نام    استورگر  امنی  لحاظ  به  همچنین 

 شودبا رنگ قرمز نمایش داده   )adminکاربری مدیر (

  تواند آخرین مکان کاربر مورد نظر خود مکان کاربران روی نقشه  در این بخش مدیر نرم افزار

داده   پایگاه  در  وجود  صورت  (در  نمایدBizup CMSرا  مشاهده  کد    )   است  کافی  اینکار  برای 

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

  

 هاعالقه مندی  .١١

مطالب در آن به    ندتوان)  کاربران  هر کاربر (مدیر نرم افزار یا سایرها بخ است که  عالقه مندی 

ای از اطالعات در این بخش خالصه   یابنداز پیش نشان شده (مثال یک محصول فروشگاه) دستر  

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

  

 تنظیمات سرور .١٢

 اطالعات   نی ادی کن   افتیاطالعات هاست خود را در  دیتوانبخش   نیاطالعات هاست  به کمک ا

 باشد  دیمف تواند  تیو وب سا شنیک یاز اپل  جان یهامنابع و استفاده  تی ریمد یبرا

 آن فعال است مانند  یکه هاست برا ی  نام وب سا نیدامBizup.ir 

 آدرس      ی آ  آدرس IP    آدرس    نیا  است  شمانرم افزار    سرور (هاست)  نترنی ایک آدرس

 دی دار ازیبه آن ن نیدارد به عنوان مثال در ثبت درگاه پرداخت آنال  یمتنوع  یکاربردها

 بسته هاست نرم افزار    نامBizup CMS  ا نام بسته هاست ته   نی در  وب   ی شده برا   ه یبخش 

ب   ات ی جزئ  افتی در  ی شود برا  شما ذکر   تیسا  تی بسته خود به وب سا  شتری و اطالعات 

  دییمراجعه نما زآپیب

 اطالعات    ریو سا  هال یم یا  هال یانواع فا  یمشخص برا  یفضا  ک یهاست  هاست شما    یفضا

استفاده شده فضا را   زانیمجاز و م  زانیم  دی توانبخش   نیکه در ا  دهد قرار   ارتانیدر اخت

  دیی مشاهده نما 

 محدود است   زیهاست ن  یدانلود و آپلود اطالعات بر رو  یندها یفرآ  ه یباند ماهانه   کل  یپهنا

  دییباند را مشاهده نما یاستفاده شده پهنا  زانیمجاز و م زانی م دیتوانبخش   نیدر ا

   افزار نرم  مدیر  بخش  این  در  سرور   تاریخ/ساعت  سایر تنظیم  در  که  ساع  و  تاریخ  تواند 

 ماید رود تنظیم نهای نرم افزار به کار بخش
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٣١ 

 

 شتیبان گیری و ترمیم پ .١٣

تهیه و دانلود نسخه پشتیبان  انتخاب این گزینه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده عکس ها فایل   .١

های صو فایل های ویدیو و سایر فایل ها تهیه و آن را بر روی کامپیوتر مدیر سیستم دانلود  

سایت خود به   کند توصیه  شود از این گزینه بسته به بازه تغییرات اطالعات اپلیکیشن و وب

یا    DVDصورت روزانه یا حداکثر هفت استفاده شود بهتر است نسخه های دانلود شده در یک  

 هارد اکسترنال مناسب ذخیره سازی و در محل مناسب نگهداری گردد 

حذف نسخه های پشتیبان پیشین  با انتخاب این گزینه کلیه نسخه های پشتیبان تهیه شده از روی  .٢

ردد توجه کنید سیستم حذف به این علت اتوماتیک نیست که زمان دانلود فایل سرور حذف  گ 

شود بالفاصله پس از تکمیل  پشتیبان توسط مدیر سیستم یک زمان قطعی ندارد بنابراین توصیه 

 از این گزینه استفاده نماید  Bizup CMSدانلود نسخه پشتیبان مدیر 

) به یک نسخه پشتیبان قدی  Restoreتمایل به ترمیم (  ترمیم با کمک نسخه پشتیبان  در صورت .٣

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

 با هماهن مسئول ف بیزآپ استفاده نمایید 

 

 خروج  .١٤

 خواهد شددر صورت انتخاب این گزینه کاربر از حساب کاربری خود خارج  

  

١٥. Bizup CMS vX.x 

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

کاربردها از قبیل نیاز به آپدیت نرم افزار یا  عدد این نسخه    کنیدنسخه نرم افزار خود را مشاهده  

  مدیریت دارد دانلود راهنمای متناسب با دشبورد 
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٣٢ 

 

  Bizup CMSهای    یونیت 

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

  صفحه   نامحدود   تعداد  توانید  Bizup CMSنرم افزار    در   نمایید  استفاده  هاآن  از   توانید  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 پایی  قسمت در و شده خود سایت

  

  

  

 کنید  اضافه   صفحه   به آن را    توانید 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   Bizup CMSهای نما از لیست کلیه یونیت

 

  

  

  ها را مورد برر قرار خواهیم دادهای بعدی هر یک از این یونیت در بخش

  

  یونیت ک کردن  

کاربرد  یونیت  تکراری  صورت  به  مختلف  صفحات  در  است  ممکن  تعریف  و  محتوا  لحاظ  از  که  ها 

ها نیاز   یونیتقابل ک و چسباندن هستند برای ک کردن این    Bizup CMSنرم افزار  داشته باشند در  

  مرحله را انجام دهید  ۲است 
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 کلیک کنید  یونیتدر گوشه باال سمت راست  بر روی دکمه ک   .١

" کلیک  یونیت"چسباندن    دکمه   روی  بر)  باشد  هم   یونیت  فع  صفحه   تواند (  مقصد  صفحه   در .٢

   نمایید

  

  

  

  یونیت مدیریت  

تنظیمات اختصا 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 .١

است   دلخواه است عنوان مت  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   نترنیآدرس ا  نکیو ل  شودداده    شیکه نما

   باشد  هات یوب سا ریدر سا

  

 برچسب مت  یونیت .٢

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

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

 

 جعبه مت  یونیت .٣

 دی دلخواه خود را قرار دهاص  متن  عنوان مقدمه و  در آن    دیتوانکادر است که    کی  جعبه مت

به صفحه در   یونیت  نی پس از افزودن امتن تنظیم گرددویرایشگر  ک  به کم  توانداص  متن    نیا

   دیده  رییآن را تغ یمحتوا دیتوانآن   تیر یبخش مد

  

 آلبوم عکس  یونیت .٤

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

ها در عکس همچنین    دیده  ر ییرا تغ  هاآن  شینحوه نما  ایو    اضافه نماییدبه آن    هاعکس   دیتوانآن 

در  نتوان آلبوم  یک   آ   ٤د  و  زیرهم  ساده  نواری  معمو  مختلف  داده حالت  نمایش  کاغذی  لبوم 

  توانید از تب "نوع آلبوم عکس" استفاده نماییداین حاالت برای تنظیم  شود
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 آلبوم صو  یونیت .٥

از افزودن اندیگو  صو  یهال یاز فا  یا به مجموعه   آلبوم صو به صفحه در بخش   یونیت  نی پس 

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

   دی را فعال کن هات یوب سا گری هاست د

  

 آلبوم ویدئو یونیت .٦

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

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

   دی را فعال کن هات یوب سا گری هاست د

  

 یونیت فروشگاه  .٧

فروشگاه  در این    دهددستر ایجاد یک فروشگاه مجازی    Bizup CMSیونیت فروشگاه به مدیر  

   تنظیم کند یونیت برای نمایش  زیر را های ت وضعی از مدیر قادر است ی

 فروشگاه  اص یهارده   شینما 

 فروشگاه  یبرندها  شینما 

  نمایش آخرین محصوالت بازدید شده کاربر 

 (از یک رده خاص)  محصوالت فروشگاه شینما 

بخش   در  وی"نهایتا  نماتنظیمات  محصوالت"  ژه  افزار   ریمدیش    ت ی ون ی  یبراعنوان    کی  تواندنرم 

  تعیین کرده یا نوع نمایش محصوالت را از بین استاندارد یا نواری مشخص کند

سایت  ک وب  اپلیکیشن  اربران  هر یا  به  مراجعه  با  را   توانند  خود  نیاز  مورد  محصوالت  فروشگاه 

کنند تا نرم افزار   برای آن   Bizup CMSخریداری  فاکتور صادر کرده و مدیر  به صورت خودکار  نرم ها 

  را در جریان قرار دهد ای که با مجوز مدیر اقدام به ثبت کاال کرده است) افزار (یا کاربر فروشنده 

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

صفحه اص تواند فرآیند هر سفارش را در  نرم 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 

 (اتوماتیک در انتهای فرآیند خرید کاربر) تکمیل سفارش 

  تایید حسابداری 

  ارسال شد 

  تحویل شد 
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 اسالیدر یونیت .٨

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

 رنده ی تواند دربرگ  تمی هر آدیینما  جادیدلخواه خود ا  یدر فضا  تمیتعداد نامحدود آ  دیتوان   یونیت

  باشد  نکیل کیو  ح ی عکس عنوان توض  کی

  

 اسالیدشو یونیت .٩

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

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

   دی کن میعکس فعال را تنظ  ریینحوه تغ

  

 خالصه  آمار وب سایت  یونیت .١٠

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

  ردیاز صفحات قرار گ کیدر هر 

  

 جعبه لینک  یونیت .١١

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

  توضیح آدرس   عنوانرنگ پس زمینه    رندهیدربرگ   نک ی  هر لدیی به آن اضافه نما   هانک یل   دیتوان

  استو آیکون اولویت 

  

 و ست جعبه لینک یونیت .١٢

دارد لینک  جعبه  یونیت  به  زیادی  بسیار  شباهت  یونیت  بندی  اوتف  این  دسته  قابلیت  اینجا  مهم  ت 

بابل تعریف توسط مدیر است بهای قها در ستونلینک  خش مدیریت این یونیت نابراین با ورود به 

ها آیتم مدیریت  "و مورد نظر خود را تعریف نمایید سپس در بخش  های دلخواه  توانید ستون ابتدا 

  عنوانرنگ پس زمینه    رندهیدربرگ افه نمایید هر آیتم  های دلخواه را اض به هر ستون آیتم ها"  و لینک 

  است و آیکون اولویت  توضیح آدرس

  

 نظرات  یونیت .١٣

 تواند   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 شدنداده 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 اص 

  شوددشبورد مدیریت و در بخش رویدادهای در انتظار مشخص  
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 اخبار  یونیت .١٤

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

این   از  استفاده  (های  رده کافیست    یونیتبرای  شدهدلخواه  تعریف  نمایید را  اخبار    )پیشتر   اضافه 

در صور که بیش از یک رده خبر و (هر  نگ پس زمینه کل بخش مرتبط با  ر تواند  همچنین مدیر  

کنید تنظیم  زم  )رده  پس  گرفته ینه  رنگ  نظر  در  یک  هر  برای  تب  شکل  به  ها  را شود  دکمه 

نم  یونیت هم    دی امشخص  این  "تنظیمات"  بخش  یونیت مدیر  در  کل  برای  دلخواه  نام  تواند یک 

  نمایش داده شوند ین خبری به شکل ثابت یا متحرکعناوتعیین کرده و مشخص کند 

  

 اخبار اتوماتیک  یونیت .١٥

خود   تیدر وب سا  )ا جام جمینا ایسنا  ایر (  یاخبار را از منابع خبر   کندبه شما کمک   یونیت  نیا

این اخبار را به روز رسا   کی به صورت اتومات  کباری   قه یدق   ١٠هر    Bizup CMSنرم افزار    دی ده  شینما

 کند

 شی که نما  ی حداکثر تعداد خبر نرم افزار  یهابخش  ریمتناسب با سا  دیتوانبخش    نیدر ا  نیهمچن

 )  ورز اخبار اجتماعی اقتصادی سیا فرهن و هنریآخرین  از بین  (  نوع خبر  شودداده  

   دیی نما م یعکس و مقدمه خبر را تنظ  شی عدم نما  ای  شینما

  

 نظرسنجی  یونیت .١٦

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

  قرار دهد نرم افزارکاربران  اری در اخت

  

 ورود/ثبت نام/پروفایل  یونیت .١٧

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

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

  قادر به بازیا رمز هستند  یونیتکاربرا که رمز خود را فراموش کرده باشند از طریق این 

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

  زیر قرار داشته باشد  

  برای بازدیدکنندگان 

  ورود اعضا 

  ثبت نام 

  برای اعضای وارد شده 

   اطالعات کاربری دشبورد (در صورت از  عبارتند  پروفایل  دستر های این بخش 

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

 های فروشگاه و خروج سفارش 
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  و کرده  را مشاهده  کاربری خود  اطالعات  اعضا  بخش  این  در  کاربری   اطالعات  فرم 

 توانند آن ها را ویرایش کنند 

  

 تیکت  یونیت .١٨

پشتیبا    یونیت تیکت یک    یونیت برای بخش  افزار  مفید  این   نرم  به کمک  کاربران   یونیتباشد 

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

  میان قرار دهند 

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

  خود دستر داشته باشند گذشته 

  شودتعیین وضعیت هر به صورت اتوماتیک در ی از حاالت زیر توسط برنامه انجام  

  منتظر 

  پاسخ داده شد 

  بسته شد 

 

 نقشه گوگل  یونیت .١٩

 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

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

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

  داده شود   شیشما نما تینقشه گوگل در وب سا یشده رو

  

 یونیت وی  .٢٠

نمایش محتوای وی   یونیت جهت  در بخش دشبورد مدیریت وارد شده )  دانشنامه (این  پیشتر  که 

  روداست به کار 

 

 درصد پیشرفت  یونیت .٢١

عدد    ک یعنوان و    ک ی  یونیت  نیبا منطق ساده است در ا   ی 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 

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

  شرکت  کی   نیمخاطب تیدرصد رضا 
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 افکت کاغذ  یونیت .٢٢

  یافکت متنوع کاغذ   ٤عکس و عنوان مرتبط با آن است که با    کی  شیافکت کاغذ به منظور نما  یونیت

تنظ  نی شود همچنداده    شینما بخش  کل  نیل  دیتوان   یونیت  نیا  ماتیدر  مقصد   ک ی را جهت 

   دیی نما  نیی کاربر تع

  

 افکت شناور یونیت .٢٣

افکت متنوع شناور   ٥عکس و عنوان مرتبط با آن است که با   کی  شیافکت شناور به منظور نما  یونیت

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

   دیی نما  نیی کاربر تع

  

 کارت  یونیت .٢٤

عکس   یونیتاین   نمایش  عنوان جهت  تنظیم  قابلیت  که  است  کارت  مشابه  افک  با  گرافی  های 

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

  لم موبایل بسیار مناسب است

  

 فریم  یونیت .٢٥

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

 مات یمنظور در بخش تنظ   ن یا  یاست برا  ) در داخل صفحه فعگری د  تیوب سا  کیخواه از    فع

   دیی است آدرس صفحه را مشخص نما یتنها کاف یونیت

  

 رسانه اجتماعی  یونیت .٢٦

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 

  خود را تنظیم نمایید 

  

 کتابخانه  یونیت .٢٧

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  
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 اییونیت نمودار میله  .٢٨

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

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

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  .٢٩

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

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" کارها که باید در   های کوچکتری تقسیم کنیدبه قسمت 

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

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

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

  

 دانلود یونیت  .٣٠

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

  مورد نظر خود را تنظیم نماییددانلود رود برای استفاده از این یونیت کافیست عنوان و رده کار  

  

 فرم  یونیت .٣١

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

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

نسفار   و    ازشی مورد  تکم   کرده  یطراحتعریف  را  آن  کاربران  اطالعات ندینما   لی سپس  انتها  در   

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

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

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

  فرم عبارتند از  

 مانند نام و نام خانوادمت  

 مانند آدرس مت طوال  

 ورد تایید است"مانند "صحت اطالعات تکمیل شده م انتخا 

 که فقط مقادیر عددی در این فیلد اطالعا توسط کاربران قابل ورود استعددی  

 که فقط یک مقدار با فرمت آدرس ایمیل در این فیلد اطالعا توسط کاربران قابل ورود  ایمیل 

 است

 مانند جنسیت که از بین زن و مرد قابل انتخاب است لیست انتخا  

  عکس 
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  فایل 

   با فرمت  مکد فیلد اطالعا توسط کاربران قابل ورود  کد م   که فقط یک مقدار  در این 

 است

 در این فیلد اطالعا توسط کاربران قابل ورود است تاریخ  که فقط یک مقدار با فرمت  تاریخ 

  توسط و  داشته  راهنما  و  توضیحی  جنبه  صرفا  اطالعا  فیلد  این  که  ثابت)  (متن  توضیحات 

  کاربر قابل تغییر نیست 

تواند برای هر فیلد اطالعا یک نام توضیح تکمی نوع فیلد (که پیشتر نرم افزار همچنین مدیر  

توضیح داده شد) اولویت جهت نحوه نمایش ترتیب فیلدها و اجازه خا بودن یا اجباری بودن پر 

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

دهد در بخ مجزا هم "اطالعات ثبت شده" کاربران در فرم قابل دسترس شده قب را به مدیر 

امکان   نیز تنظیمات ک فرم به   Exportباشد که  یکجا در فایل اکسل فراهم شده است در انتها 

  شرح زیر ذکر شده است 

 مایش فیلدهای اطالعا در یک یا چندین ستون تعداد ستون جهت ن 

  ها که کاربران به سرور ارسال محدودیت حجم عکس و فایل برای محدود سازی حجم فایل

 بهینه سازی فضای سرورخواهند کرد جهت 

   کاربران که  تاریخی  حداکثر  سازی  مشخص  جهت  فرم  زما  را  محدودیت  فرم  توانند 

 تکمیل نمایند 

  توانند فرم را محدودیت تعداد فرم جهت مشخص سازی حداکثر تعداد دفعا که کاربران

  تکمیل نمایند 

 

 تعرفه یونیت  .٣٢

طراحی   کاربرد داردمنحصر به فرد  ه در قالب یک جدول گرافی  انواع تعرفاین یونیت جهت نمایش  

به  این   محتوجدول  نمایش  مناسب  که  است  حداکثرشک  با  ستون   باشدستون  پنج    ا  هر 

همچنین   باشد  دکمه  لینک  و  عنوان  قیمت  (توضیحات)  مشخصات  عنوان  شامل  امکان تواند 

  تنظیم یک عنوان ک برای این یونیت وجود دارد
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 سنجش یونیت  .٣٣

نمایش   یونیت جهت  به اطالاین  با شکل گرافی خاص  بازه عددی  برای   رودکار   عات در مورد یک 

   عنوان و عنوان آیکون را تنظیم نمایید گرم) آیکونیا   قالب (سردتوانید  یونیت سنجش  

  

 راداریونیت  .٣٤

اختصاص  ت گرافی برای نمایش یک رادار فر است که تنظیمات مدیری  صرفا یک یونی این یونیت  

   ندارد

  

 ماشین تایپ یونیت  .٣٥

در   Bizup CMSمدیر    رودبه کار   تایپ  در حالافکت    متن دلخواه شما باجهت نمایش یک  این یونیت  

  تواند متن دلخواه خود را وارد نماید بخش مدیریت این یونیت 

  

 ه زمین کر یونیت  .٣٦

چر   کی  شی نما  یبرا   ی گراف  تیونی  کیصرفا    تیونی  نیا حال  در  زمین  تنظخش  کره  که    مات یاست 

  ندارد اختصا  یر یمد

  

 معرفییونیت  .٣٧

یونیت   به صورت ویژه کاربرد داردمعرفی یک محصولجهت  این  یونیت معرفی به کمک     خدمات و 

را وارد نماید تا به صورت خاص به کاربر معرفی    دلخواهمتن (پیام) یا عکس  تواند یک     Bizup CMSمدیر  

داشته باشد و با افکت انیمیش  ریدینت)  ا دو رنگ (گِ ید پس زمینه با یک  توان  متن یا عکس این    گردد

  عبارتند از ن یونیت های مرتبط با ای شود افکت خا ارائه 
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 و پایین  باال 

  ثابت 

  چپ به راست با اسکرول 

  راست به چپ با اسکرول 

  محو معکوس 
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  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 آدر دهی  تولید  ایجاد کنید این عمل یک صفحه را به صورت کامل  

  به آن دستر داشت توان  صفحه"

وب سایت یا هر لینک دیگری در  اپلیکشن  اما در صور که بخواهید این صفحه از طریق منوی اص  

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


