
 

 امکانات سایت ساز
 

سامانه سایت ساز یک سامانه کامال بومی بر بستر ویندوز می باشد که حاصل چندین سال کار و تجربه مجموعه 

سیپکو است. این سامانه به صورت یک محتوا ساز پویا طراحی شده است به صورتی که بتواند تمامی نیاز 

پوشش  مشتریان اعم از ساده تا پیشرفته را

دهد. در این سیستم تمامی بخش ها به 

صورت داینامیک طراحی شده اند و امکان 

پیکربندی کامل به مدیر سیستم را می 

 دهند.

 

 

 می دهد. که ادامه به توضیح این امکانات می پردازیم: ا امکانات گسترده ایطراحی کامال بومی به م

 

 

 توسعه پذیری

وجه به طراحی و نحوه اجرای این سامانه تمامی بخش های آن قابل تغییر با ت

بخش های جدید درون سامانه با توجه به و توسعه و همچنین اضافه شدن 

  را خواهد داشت.نیاز مشتری 

 

 جامعیت

امکاناتی را که سیستم های محتوا ساز بین المللی دارا می باشند این سیستم 

ن به صورت کامل توسط متخصصان این حوزه قابل دفاع می دارا ست. ایرا 

 باشد.

 



 امنیت

با توجه به این که این محتوا ساز از پایه توسط مجموعه سیپکو طراحی 

شده است مباحث امنیتی به صورت کامل در آن دیده شده است و می 

تواند به صورت کامل در برابر حمله های احتمالی جهت خرابی ویا دزدی 

 اطالعات مقاومت کند.

 

 قالب پذیری

ما به ازای هر مشتری قالبی متناسب با امکانات مورد نیاز مشتری و همچنین ظاهر مورد نیاز مشتری طراحی 

طراحی قالب می باشد. البته این قالب با سامانه به می کنیم. این طراحی بر اساس آخرین دستاورد های حوزه 

 صورت کامل می تواند تطبیق داده شود.

 

 سرعت

با توجه به بهینه سازی های انجام شده بر روی این سامانه می توانیم 

سرعت اجرای عملیات ها را به صورت شگرفی در مقایسه با سایر 

 سیستم ها مشاهده کنیم.

 

یم در ادامه سرفصل هایی از قابلیت های سایت ساز را با هم خواه

 دید : 

 کنترل پنل مدیریتی
دسترسی به تمامی بخش های سامانه در کنترل پنل مدیریتی 

امکان پذیر است. این کنترل پنل به صورت ساختیافته ای 

دسترسی های شما را کنترل و امکان تغییرات گسترده ای در 

 اختیار شما می گذارد.

 



 چند زبانه بودن
درون این محتوا ساز شما می توانید زبان های مختلف سایت 

ید. این مدیریت به صورتی است که به خود را مدیریت کن

به زبان های مختلف را صورت کامل می توانید محتواهای 

صورت مجزا درون سیستم داشته باشید و بر اساس نیاز به 

 قسمت های مختلف منتقل کنید.

 

 قالب اختصاصی صفحه
عالوه بر این که شما قالبی مختص خود دارید می توانید قالبی نیز متناسب 

شده داشته باشید. به عنوان مثال فرض کنید شما با صفحه مجزای اجرا 

سایتی برای مجموعه تولیدی خود دارید که دارای یک قالب رسمی برای 

بخش باشگاه مشتریان نیاز به قالبی جذاب بر شرکت شماست. حال برای 

اساس مشتریان خود دارید. این سامانه به صورت کامل این امکان را برای شما 

 م می کند.فراه

 

 فروشگاه اینترنتی
فروش محصوالت در بستر اینترنت امکان خوبی برای صاحبان کسب و کار 

امکان اتصال به سیستم بانکی جهت عملیات به صورت جامع با فروشگاه است. 

فقط بایستی تنظیمات مربوط به  ماپرداخت در سامانه ما تعبیه شده است. 

 ا برای شما فعال کنیم.این بخش ر

 

 راهنمای کامل
درون کنترل پنل مدیریتی دکمه راهنما در هر بخش می تواند راهنمای کامل استفاده از این سیستم را در 

 اختیار شما قرار دهد. این راهنما عالوه بر آموزش هایی است که کارشناسان ما برای شما ترتیب می دهند.

ی توانیم کالس هایی مجددا برای شما برگزار عالوه بر این در صورتی که نیاز به آموزش مجدد داشته باشید م

 کنیم.

 



 ی()با توجه به نیاز مشتر امکان توسعه قسمت های جدید
با توجه به نیاز خود ممکن است بخشی وجود نداشته باشد 

که بتواند نیاز شما را پوشش بدهد. به عنوان مثال می 

خواهید فرم ثبت سفارشی ویژه خود داشته باشید. این فرم 

 نیاز به توسعه ویژه شما دارد. این امکان با هزینه ای قابل

  اجرا خواهد شد.در اسرع وقت قبول برای شما 

 

 ی کاملماژول ها
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و یا ایمیل  66090952 درصورت داشتن سوال ویا نیاز به مشاوره می توانید از طریق شماره تلفن

info@sypco.ir ا ما در ارتباط باشید. کارشناسان ما خوشحال می شوند تا بتوانند بهترین خدمات ب

 شما معرفی کنند را به

mailto:info@sypco.ir

