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 فروشگاه ساز مارکت ساز

راه اندازی فروشگاه اینترنتی قدرتمند با امکانات و توانایی های منحصر بفرد توسط فروشگاه ساز 

قدرتمند مارکت ساز. با امکانات و ماژول های گسترده مارکت ساز فروشگاه اینترنتی خود را برپا 

 !نمایيد

مارکت ساز در چهار نسخه متفاوت نياز فروشندگان را در سطح های مختلف برطرف می نماید. با 

قالب های زیبا و ماژول های جانبی، مارکت ساز یکی از قدرتمند ترین سيستم های راه اندازی 

فروشگاه اینترنتی در حال حاضر می باشد. پشتيبانی از فروشگاه و رفع مسایل فنی، یکی از 

مهمترین موارد مورد نياز هر فروشگاه اینترنتی می باشد که در نسخه های نقره های، طالیی و 

 .حرفه ای مارکت ساز بصورت رایگان و کامال آنالین ارائه می شود

مارکت ساز کاملترین سيستم ارسال و پرداخت اینترنتی شامل انواع ارسال و پرداخت های 

، پرداخت ارزی، نقدی، چک، حواله و پرداخت COD آنالین بانکی، سيستم های خرید پستی

 .هنگام تحویل کاال را پشتيبانی می نماید

در مراحل مختلف خرید و  (SMS) کاملترین سيستم اطالع رسانی به مشتریان توسط پيامک

سيستم اطالع رسانی به مدیریت، اعالم ورود به بخش مدیریت از طریق پيامک برای کنترل 

 .امنيت فروشگاه

 قابليت و امکانات همراه نسخه های مختلف مارکت ساز

 

نسخه استاندارد 

 ((رایگان
 نسخه حرفه ای نسخه طالیی

نسخه حرفه ای 

 مثبت

 تعداد قالب ها
 قالب 1

 نمونه قالب ها

 قالب 6

 نمونه قالب ها

 قالب 18

 نمونه قالب ها
 قالب 25

 نمونه قالب ها

 بله بله بله بله قالب استاندارد
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 بله بله بله خير قالب نقره ای

 2قالب طالیی 

 ستونه
 بله بله بله خير

 بله بله بله خير  ستونه2قالب سبز 

 بله بله بله خير  ستونه3قالب سبز 

قالب مدرن طالیی 
 جدید

 بله بله بله خير

 بله بله خير خير جدیدقالب مدرن آبی 

قالب مدرن مشکی 
 جدید

 بله بله خير خير

قالب شيک آبی 
 جدید

 بله بله خير خير

قالب شيک 

 جدیدمشکی 
 بله بله خير خير

 بله بله خير خير جدیدقالب تک 

سه  black قالب

 ستونه
 بله بله خير خير

دو  blue قالب

 ستونه
 بله بله خير خير

سه  shine قالب

 ستونه
 بله بله خير خير

 بله بله خير خير قالب رنگارنگ قرمز



 بله بله خير خير قالب رنگارنگ سبز

قالب رنگارنگ 

 بنفش
 بله بله خير خير

قالب رنگارنگ 

 مشکی
 بله بله خير خير

 بله خير خير خير قالب آینه آبی

 بله خير خير خير قالب آینه سبز

 بله خير خير خير قالب آینه قرمز

 بله خير خير خير قالب ستاره آبی

 بله خير خير خير قالب ستاره قرمز

قالب ستاره 

 صورتی
 بله خير خير خير

 بله خير خير خير قالب ستاره سبز

 
 + نسخه حرفه ای نسخه حرفه ای نسخه طالیی نسخه استاندارد

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود دسته بندی کاال

 نامحدود نامحدود نامحدود کاال 25 ایجاد کاال

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود ایجاد سازنده

امکان اضافه کردن 

 ماژول
 بله بله بله بله



 ویرایشگر

WYSIWYG 
 بله بله بله بله

قابليت فروش فایل 

 و کاالی مجازی
 بله بله بله بله

قابليت کش و 

 فشرده سازی

برای باال بردن 

وب  Load سرعت

 سایت

 بله بله بله بله

استفاده از 

 AJAX تکنولوژی
 بله بله بله بله

SEO Friendly بله بله بله بله 

 بله بله بله بله ارسال نظر

 بله بله بله بله ارسال رتبه

تعریف کاالی 

 پيشنهادی
 بله بله بله بله

 بله بله بله بله پشتيبان گيری

 بله بله بله بله (چاپ رسيد (فاکتور

 بله بله بله بله محاسبه وزن کاال

 بله بله بله بله گزارش فروش

 بله بله بله بله ایجاد صفحه

 بله بله بله بله نقشه سایت



فروش از طریق 

 دانلود
 بله بله بله بله

تصاویر متعدد برای 

 کاال
 بله بله بله بله

معرفی کاالی 

 مرتبط
 بله بله بله بله

 بله بله بله بله جستجو کاال

 بله بله بله بله قابليت انبارداری

 بله بله بله بله ایجاد کپن

 بله بله بله بله خبرنامه

ارسال ایميل 

 گروهی
 بله بله بله بله

 بله بله بله بله SSL قابليت نصب

 %100بله  %100بله  %100بله  %100بله  قالب پذیری

 
 + نسخه حرفه ای نسخه حرفه ای نسخه طالیی نسخه استاندارد

ماژول بنرمتحرک 

 جدیدصفحه اول 
 بله خير خير خير

شيوه ارسال با نرخ 

 ثابت
 بله بله بله بله

 بله بله بله بله شيوه ارسال رایگان

شيوه ارسال 

 برحسب کاال
 بله بله بله بله



شيوه ارسال بر 

 حسب وزن
 بله بله بله بله

شيوه پرداخت 

 نقدی
 بله بله بله بله

شيوه پرداخت چک 

 و حواله
 بله بله بله بله

شيوه پرداخت 

 هنگام تحویل کاال
 بله بله بله بله

 شيوه پرداخت با

PayPal 
 بله بله بله بله

 شيوه پرداخت با

PayPal 

کارت های )

 (اعتباری

 بله بله بله بله

اتصال به درگاه 

 شاپرک
 بله بله بله خير

درگاه پرداخت 

 آنالین بانک سامان

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله بله بله خير

درگاه پرداخت 

آنالین بانک 

 پارسيان

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله بله بله خير



درگاه پرداخت 

آنالین بانک 

 پاسارگاد

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله بله خير خير

درگاه پرداخت 

آنالین بانک اقتصاد 

 نوین

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله بله خير خير

درگاه پرداخت 

آنالین بانک ملت 
 جدید

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله بله خير خير

درگاه پرداخت 

آنالین بانک سرمایه 
 جدید

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله خير خير خير

درگاه پرداخت 

 آنالین پی پاد

(PayPaad) جدید 

کليه کارتهای عضو )

 (شتاب

 بله خير خير خير

درگاه پرداخت 

 آنالین پی الین

(payline.ir) 

 بله بله بله خير



 
 + نسخه حرفه ای نسخه حرفه ای نسخه طالیی نسخه استاندارد

ماژول پشتيبانی 

 2.0یاهو 

با امکان تنظيم از )

 (بخش مدیریت

 بله بله بله خير

ماژول درج اطالعات 

 جانبی
 بله بله بله خير

ماژول مدیریت 

 تبليغات
 بله بله بله خير

ماژول ثبت فيش 

 نقدی
 بله بله بله خير

سيستم پستی 

 لينک مستقيم

مانند فروتل، 

 ...پرداخت رهنما، 

 بله بله بله خير

سيستم ایران 

 مارکت سنتر
 خير

 بله

تنها بصورت )   

 (لينک مستقيم

 بله 

وب سرویس )

 (کامل

 بله 

 (وب سرویس کامل)

 خير سيستم پارس پيک

 بله

تنها بصورت )   

 (لينک مستقيم

 بله 

وب سرویس )

 (کامل

 بله 

 (وب سرویس کامل)

 خير جدیدسيستم فروتل 

 بله

تنها بصورت )   

 (لينک مستقيم

 بله 

وب سرویس )

 (کامل

 بله 

 (وب سرویس کامل)

 بله  خير خير خير جدیدسيستم هموار 



 (وب سرویس کامل)

ماژول پارس پيک 

 3.0پيشرفته 

وب سرویس )

 (کامل

 بله بله خير خير

مراحل خرید پارس 

 پيک

 در داخل فروشگاه

 بله بله خير خير

ماژول مارکت سنتر 

 1.0پيشرفته 

وب سرویس )

 (کامل

 بله بله خير خير

مراحل خرید مارکت 

 سنتر

 در داخل فروشگاه

 بله بله خير خير

ماژول فروتل 

 جدید 1.0پيشرفته 

وب سرویس )

 (کامل

 بله بله خير خير

 مراحل خرید فروتل

 در داخل فروشگاه
 بله بله خير خير

ماژول هموار 

 جدیدپيشرفته 

وب سرویس )

 (کامل

 بله خير خير خير

 بله خير خير خير مراحل خرید هموار



 در داخل فروشگاه

ماژول خروجی 

 ليست کاالها

 Excel بصورت فایل

 خير خير

 بله

پيش نياز ها برای 

 :اجرا

php_zip, 

php_xml, 

php_gd2 

 بله

 :پيش نياز ها برای اجرا

php_zip, php_xml, 

php_gd2 

ماژول خروجی 

 ليست کاالها

 PDF بصورت فایل

 بله بله خير خير

ماژول پيامک.می 

 (جدید) (SMS (ارسال
 خير

بله - وب 

 سرویس 

 سامانه پيامک.می

(Payamak.Me) 

بله - وب 

 سرویس 

 سامانه پيامک.می

(Payamak.Me) 

 بله - وب سرویس 

 سامانه پيامک.می

(Payamak.Me) 

 امکان انتخاب ماژول

SMS  

شرکت های دیگر 

 هنگام 

سفارش نسخه حرفه 

بدون هزینه  +ای

 اضافه

 وجود دارد

قابليت تعيين متون 

 هاSMS کليه
 بله بله خير خير

تایيد  SMS ارسال

ثبت نام در 

 فروشگاه

ارسال به )

 (مشتری

 بله بله خير خير
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هنگام  SMS ارسال

 ورود مشتری

ارسال به )

 (مشتری

 بله بله خير خير

هنگام  SMS ارسال

 خروج مشتری

ارسال به )

 (مشتری

 بله بله خير خير

ثبت  SMS ارسال

شدن سفارش 

 مشتری

ارسال به )

 (مشتری

 بله بله خير خير

تکميل  SMS ارسال

 شدن سفارش

ارسال به )

 (مشتری

 بله بله خير خير

هنگام  SMS ارسال

 ثبت نام جدید

ارسال به )

 (فروشنده

 بله بله خير خير

هنگام  SMS ارسال

 ثبت سفارش جدید

ارسال به )

 (فروشنده

 بله بله خير خير

هنگام  SMS ارسال

ورود به بخش 

 مدیریت

 بله بله خير خير



ارسال به )

 (فروشنده

 بله بله بله خير ماژول اخبار

 بله بله بله خير SEO Pack ماژول

 RSS خروجی

 آخرین محصوالت
 بله بله خير خير

 بله بله خير خير ماژول لينکدونی

منوی دسته بندی 

 ها

 بصورت آبشاری

 بله  بله  خير خير

ماژول اسالید 

 آخرین محصوالت
 بله  بله  خير خير

 تاریخ شمسی

 (بخش مدیریت)
 بله بله بله خير

ماژول نصاب 

 جدیداتوماتيک 
 بله بله بله خير

 بله بله بله خير ماژول جستجو کاال

کش انجين 

 پيشرفته
 بله بله بله خير

 
 + نسخه حرفه ای نسخه حرفه ای نسخه طالیی نسخه استاندارد

حداقل فضا برای 

 نصب
 مگابایت 60 مگابایت 40 مگابایت 20 مگابایت 15

 بار رایگان 12 *شش بار  *شش بار  * خير نصب رایگان



 رایگان رایگان

 خير پشتيبانی
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 بار نصب رایگان، نصب مجدد بر روی دامين معرفی شده 12و یا  6نصب رایگان = منظور از  *

هنگام خرید هنگام بروز مشکل یا تغيير هاستينگ است. نصب مجدد با محدودیت درخواست دو 

 .نصب طی یک ماه می باشد

 سيستم آگهی امالک

سيستمی کار آمد و کامل برای مدیریت آگهی های امالک و مستغالت. با امکانات گسترده برای 

ثبت اطالعات آگهی امالک، درج مشخصات تماس، درج در نقشه، درج تصویر و اسالید و بسياری 

 .امکانات دیگر

با امکان تعيين پنل حرفه ای برای آگهی های غير رایگان و پرداخت آنالین و آنی از طریق درگاه 

 .پرداخت آنالین

سيستمی جامع، حرفه ای و منحصر بفرد برای شروع تجارت الکترونيک و کسب درآمد از طریق 

 .اینترنت

 

 
 سيستم آگهی امالک

 نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود محدودیت ارسال آگهی

مشخص کردن محل ملک بر روی 

 (GoogleMap) نقشه
 بله

درج مشخصات ملک/زمين بصورت 

 کامل
 بله

 بله درج مشخصات صاحب ملک



 بله درج تصویر برای آگهی

 بله درج اسالید تصاویر

 بله (جدید)قابليت درج خبر 

 بله (جدید)قابليت درج صفحه اضافه 

قابليت ارسال نظر به آگهی دهنده 

 (جدید)
 بله

 
 قابليت های جستجو

 بله جستجو بر اساس شهر و استان

 بله جستجو بر اساس نوع معامله

 بله جستجو بر اساس نوع بنا

 بله جستجو بر اساس متراژ

 بله جستجو بر اساس قيمت

 بله جستجو بر اساس نوع آگهی

 
 مدیریت آگهی و کاربران

 بله ارسال آگهی رایگان

 بله (ارسال آگهی ویژه (پولی

 بله آگهی ها RSS خروجی

تعيين پلن ویژه (پولی) برای درج 

 آگهی
 بله

تعيين محدودیت پلن های معمولی 

 و ویژه
 بله

 بله سيستم ثبت نام کامل

 بله تنظيم هزینه عضویت پلن ویژه

تغيير متون خوش آمدگویی و 

 تماس با ما
 بله

 بله ادیتور پيشرفته



 بله تنظيم جایزه ثبت نام

 بله پنل مدیریت کامل

 
 سيستم مالی

 اتصال به درگاه شاپرک درگاه شاپرک

سيستم پرداخت آنالین سامان 

 ((شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین سامان

سيستم پرداخت آنالین 

 (جدید) (ملت(شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین ملت

سيستم پرداخت آنالین زرین پال 

 (جدید)
 گذرگاه پرداخت آنالین زرین پال

 بله (نقدی)سيستم پرداخت آفالین 

تعریف شماره حساب و شماره 

 کارت
 بله

 بله سيستم تراکنش و حسابداری

 
 SEO قالب پذیری و

 بله قالب پذیر 100%

 بله Smarty سيستم قالب

آگهی ها  Meta tags لينک و

 SEO %100بصورت 
 بله

اندیکس سریع در موتورهای 

 جستجوگر
 بله

 بله قدرتمند Cache سيستم

 
 ماژول ها

 (جدید) SMS ماژول ارسال
هنگام ثبت نام، ارسال آگهی، تایيد  SMS بله (ارسال

 (...آگهی، ورود به بخش مدیریت، خروج از بخش مدیریت و

 بله (جدید)ماژول بنر متحرک 



 بله (جدید)ماژول اخبار 

 بله (جدید)ماژول صفحات 

 بله (جدید)ماژول پشتيبانی آنالین 

 بله - دو ماژول (جدید)ماژول محتوا 

 بله - چهار ماژول (جدید)ماژول تبليغات 

 
 سيستم آگهی امالک

 مگابایت 10 حداقل فضا برای نصب

معرفی رایگان سيستم به 

 موتورهای جستجوگر معروف
 بله

 بله نصب رایگان

 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 سيستم آگهی خودرو

سيستمی کار آمد و کامل برای مدیریت آگهی های خودرو (خرید و فروش). با امکانات گسترده 

برای ثبت اطالعات آگهی خودرو، درج مشخصات تماس، درج اطالعات ماشين از قبيل رنگ، مدل، 

 .سال ساخت، امکانات جانبی، درج تصویر و اسالید و بسياری امکانات دیگر

با امکان تعيين پنل حرفه ای برای آگهی های غير رایگان و پرداخت آنالین و آنی از طریق درگاه 

 .پرداخت آنالین

سيستمی جامع، حرفه ای و منحصر بفرد برای شروع تجارت الکترونيک و کسب درآمد از طریق 

 .اینترنت

 

 
 سيستم آگهی خودرو

 نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود محدودیت ارسال آگهی

 نامحدود اضافه کردن مدل

درج مشخصات ماشين بصورت 

 کامل
 بله

 بله درج مشخصات صاحب خودرو

 بله درج تصویر برای آگهی

 بله درج اسالید تصاویر

 بله (جدید)قابليت درج خبر 

 بله (جدید)قابليت درج صفحه اضافه 

قابليت ارسال نظر به آگهی دهنده 

 (جدید)
 بله

 
 قابليت های جستجو

 بله جستجو بر اساس شهر و استان

 بله جستجو بر اساس نوع خودرو



 بله جستجو بر اساس مدل

 بله جستجو بر اساس سال ساخت

 بله جستجو بر اساس رنگ

 بله جستجو بر اساس قيمت

 بله جستجو بر اساس نوع آگهی

 
 مدیریت آگهی و کاربران

 بله ارسال آگهی رایگان

 بله (ارسال آگهی ویژه (پولی

 بله آگهی ها RSS خروجی

تعيين پلن ویژه (پولی) برای درج 

 آگهی
 بله

تعيين محدودیت پلن های 

 معمولی و ویژه
 بله

 بله سيستم ثبت نام کامل

 بله تنظيم هزینه عضویت پلن ویژه

تغيير متون خوش آمدگویی و 

 تماس با ما
 بله

 بله ادیتور پيشرفته

 بله تنظيم جایزه ثبت نام

 بله پنل مدیریت کامل

 
 سيستم مالی

 اتصال به درگاه شاپرک درگاه شاپرک

سيستم پرداخت آنالین سامان 

 ((شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین سامان

سيستم پرداخت آنالین 

 (جدید) (ملت(شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین ملت



سيستم پرداخت آنالین زرین پال 

 (جدید)
 گذرگاه پرداخت آنالین زرین پال

 بله (نقدی)سيستم پرداخت آفالین 

تعریف شماره حساب و شماره 

 کارت
 بله

 بله سيستم تراکنش و حسابداری

 
 SEO قالب پذیری و

 بله قالب پذیر 100%

 بله Smarty سيستم قالب

آگهی ها  Meta tags لينک و

 SEO %100بصورت 
 بله

اندیکس سریع در موتورهای 

 جستجوگر
 بله

 بله قدرتمند Cache سيستم

 
 ماژول ها

 (جدید) SMS ماژول ارسال
هنگام ثبت نام، ارسال آگهی، تایيد آگهی،  SMS بله (ارسال

 (...ورود به بخش مدیریت، خروج از بخش مدیریت و

 بله (جدید)ماژول بنر متحرک 

 بله (جدید)ماژول اخبار 

 بله (جدید)ماژول صفحات 

 بله (جدید)ماژول پشتيبانی آنالین 

 بله - دو ماژول (جدید)ماژول محتوا 

 بله - چهار ماژول (جدید)ماژول تبليغات 

 
 سيستم آگهی خودرو

 مگابایت 10 حداقل فضا برای نصب

 بلهمعرفی رایگان سيستم به 



 موتورهای جستجوگر معروف

 بله نصب رایگان

 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 سيستم پرتال نيازمندی ها

سيستمی کار آمد و کامل برای تاسيس پرتال نيازمندی ها. با امکانات گسترده برای ثبت 

 .اطالعات آگهی ها، درج مشخصات تماس، درج اطالعات درج تصویر و بسياری امکانات دیگر

 .با امکان پرداخت آنالین و آنی از طریق درگاه پرداخت آنالین

سيستمی جامع، حرفه ای و منحصر بفرد برای شروع تجارت الکترونيک و کسب درآمد از طریق 

 .اینترنت

 

 
 سيستم پرتال نيازمندی ها

 نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود محدودیت ارسال آگهی

 بله ایجاد دسته بندی نامحدود

 بله درج مشخصات کامل آگهی

 بله درج مشخصات صاحب آگهی

 بله درج تصویر برای آگهی

 
 ماژول ها

 بله (جدید)ماژول اخبار 

 بله (جدید)ماژول صفحات 

 بله (جدید)ماژول پشتيبانی آنالین 

 بله (جدید)ماژول بنر متحرک 

 بله - دو ماژول (جدید)ماژول محتوا 

 بله - چهار ماژول (جدید)ماژول تبليغات 

 
 مدیریت آگهی و کاربران

 بله ارسال آگهی رایگان

 بله ارسال آگهی پررنگ



 بله ارسال آگهی طالیی

 بله تعيين پلن حرفه ای برای درج آگهی

 بله تعيين محدودیت پلن های معمولی و حرفه ای

 بله سيستم ثبت نام کامل

 بله تنظيم هزینه عضویت پلن حرفه ای

 بله تغيير متون خوش آمدگویی و تماس با ما

 بله ادیتور پيشرفته

 بله تنظيم جایزه ثبت نام

 بله پنل مدیریت کامل

 
 سيستم مالی

 اتصال به درگاه شاپرک درگاه شاپرک

 گذرگاه پرداخت آنالین سامان (سيستم پرداخت آنالین سامان (شتاب

 گذرگاه پرداخت آنالین ملت (جدید) (سيستم پرداخت آنالین ملت(شتاب

 بله (نقدی)سيستم پرداخت آفالین 

 بله تعریف شماره حساب و شماره کارت

 بله سيستم تراکنش و حسابداری

 
 SEO قالب پذیری و

 بله قالب پذیر 100%

 بله Smarty سيستم قالب

 بله SEO %100آگهی ها بصورت  Meta tags لينک و

 بله اندیکس سریع در موتورهای جستجوگر

 
 سيستم پرتال نيازمندی ها

 مگابایت 25 حداقل فضا برای نصب

 بله معرفی رایگان سيستم به موتورهای جستجوگر معروف

 بله نصب رایگان



 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 سيستم آژانس مسافرتی

سيستمی کار آمد و کامل برای مدیریت آژانس مسافرتی (فروش تور آنالین). با امکانات گسترده 

برای ثبت اطالعات تور های آژانس های مسافرتی، درج مشخصات تورهای آژانس های 

مسافرتی، از قبيل امکانات و شرایط تور، مدت و قيمت، توضيحات، درج تصویر و اسالید و بسياری 

 .امکانات دیگر همراه با امکان تماس با آژانس های مسافرتی

با امکان تعيين پنل حرفه ای برای آگهی های غير رایگان آژانس ها و کسب در آمد از این طریق. 

 .پرداخت آنالین و آنی از طریق درگاه پرداخت آنالین

سيستمی جامع، حرفه ای و منحصر بفرد برای شروع تجارت الکترونيک و کسب درآمد از طریق 

 .اینترنت با جذب آگهی آژانس های مسافرتی

 

 
 سيستم آژانس مسافرتی

 نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود محدودیت ارسال تور

 بله درج مشخصات تورها بصورت کامل

درج مشخصات صاحب آژانس 

 مسافرتی
 بله

 بله درج تصویر برای پکيج تورها

 بله درج اسالید تصاویر

 بله (جدید)قابليت درج خبر 

 بله (جدید)قابليت درج صفحه اضافه 

قابليت تماس با آژانس از طریق 

 (جدید)ایميل 
 بله

 
 قابليت های جستجو

جستجو بر اساس کشور و شهر 

 مقصد
 بله



 بله جستجو بر اساس نوع و سرویس

 بله جستجو بر اساس تاریخ

 بله جستجو بر اساس قيمت

جستجو بر اساس نوع آگهی 

 پکيج
 بله

 
 مدیریت آگهی و کاربران

 بله ارسال آگهی تور رایگان

 بله (ارسال آگهی تور ویژه (پولی

 بله تورهای مسافرتی RSS خروجی

تعيين پلن ویژه (پولی) برای درج 

 تور
 بله

تعيين محدودیت پلن های 

 معمولی و ویژه
 بله

 بله سيستم ثبت نام کامل

 بله تنظيم هزینه عضویت پلن ویژه

تغيير متون خوش آمدگویی و 

 تماس با ما
 بله

 بله ادیتور پيشرفته

 بله تنظيم جایزه ثبت نام

 بله پنل مدیریت کامل

 
 سيستم مالی

 اتصال به درگاه شاپرک درگاه شاپرک

سيستم پرداخت آنالین سامان 

 ((شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین سامان

سيستم پرداخت آنالین 

 (جدید) (ملت(شتاب
 گذرگاه پرداخت آنالین ملت



سيستم پرداخت آنالین زرین پال 

 (جدید)
 گذرگاه پرداخت آنالین زرین پال

 بله (نقدی)سيستم پرداخت آفالین 

تعریف شماره حساب و شماره 

 کارت
 بله

 بله سيستم تراکنش و حسابداری

 
 SEO قالب پذیری و

 بله قالب پذیر 100%

 بله Smarty سيستم قالب

آگهی ها  Meta tags لينک و

 SEO %100بصورت 
 بله

اندیکس سریع در موتورهای 

 جستجوگر
 بله

 بله قدرتمند Cache سيستم

 
 ماژول ها

 (جدید) SMS ماژول ارسال
هنگام ثبت نام، ارسال آگهی تور، تایيد  SMS بله (ارسال

 (...تور، ورود به بخش مدیریت، خروج از بخش مدیریت و

 بله (جدید)ماژول بنر متحرک 

 بله (جدید)ماژول اخبار 

 بله (جدید)ماژول صفحات 

 بله (جدید)ماژول پشتيبانی آنالین 

 بله - دو ماژول (جدید)ماژول محتوا 

 بله - چهار ماژول (جدید)ماژول تبليغات 

 
 سيستم آژانس مسافرتی

 مگابایت 10 حداقل فضا برای نصب

 بلهمعرفی رایگان سيستم به 



 موتورهای جستجوگر معروف

 بله نصب رایگان

 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 اسکریپت فروش کارت شارژ

سيستمی جامع جهت فروش کارت شارژ انواع اپراتور های تلفن همراه و هر نوع کاالی دیجيتالی 

مانند کارت های تلفن و اینترنت، سریال نرم افزار، بليط دیجيتالی و موارد مشابه. شما توسط این 

سيستم می توانيد کد شارژ (پين کد) انواع کارت های تلفن همراه را بصورت کامال آنالین 

بفروشيد. این سيستم از اتصال آنالین به چند درگاه بانکی پشتيبانی می نماید و بدین صورت 

کليه کارت های بانکی عضو شتاب قابليت خرید از سایت شما را خواهند داشت. اسکریپت فروش 

کارت شارژ مارکت ساز بصورت کامال هوشمند پين کدهای درحال خرید را قفل می کند و از امنيت 

 .بسيار باال برخوردار است

 

 قابليت و امکانات همراه سيستم کارت شارژ

 
 سيستم فروش کارت شارژ

 امنيت بسيار باال

در دیتابيس  (encrypted) کليه پين های شارژ بصورت کدگذاری شده

 .ذخيره می شوند

 

پين های شارژ بصورت نيمه کامل در بخش مدیریت نمایش داده می 

 .شوند

 

 .پين های شارژ هنگام پرداخت قفل گذاری می شوند

 

جهت جلوگيری از سوءاستفاده در  IP و ثبت response time سيستم

 .هنگام انجام تراکنش

 

برای جلوگيری از  double spending سيستم هوشمند تشخيص

  .هرگونه سوءاستفاده از تراکنش ها

 نامحدود محدودیت زمانی



 بله امکان تعریف هر نوع کارت شارژ

امکان تعریف دسته بندی برای 

 کارت ها
 بله

بيشترین پشتيبانی از درگاه 

 های بانکی 

در مقایسه با سایر اسکریپت 

 ها

 (درگاه بانکی (قابل گسترش 6

 امکان پرداخت با کارت های

 شتاب کليه بانک ها
 بله

 (Payamak.Me) بله - وب سرویس سامانه پيامک.می (جدید)ارسال پيامک 

ارسال پيامک هنگام ورود به 

 مدیریت
 بله

ارسال پيامک هنگام خروج از 

 مدیریت
 بله

ارسال کدشارژ به موبایل 

 مشتری
 بله

ارسال کدشارژ فروش رفته به 

 مدیریت
 بله

 بله اتصال به درگاه بانک سامان

 بله اتصال به درگاه بانک ملت

 بله اتصال به درگاه بانک پارسيان

 بله اتصال به درگاه بانک اقتصادنوین

http://payamak.me/�


 بله اتصال به درگاه بانک پاسارگاد

 بله جدیداتصال به درگاه زرین پال 

 بله بزودیاتصال به درگاه شاپرک 

ارسال ایميل اطالعات کد شارژ 

 به مشتری
 بله

ارسال ایميل اطالعات پرداخت 

 به مدیریت
 بله

 
 قابليت های بخش مدیریت

تنظيم اطالعات پذیرنده و 

 مرچنت بانکها
 بله

 بله تعریف متن خوش آمدگویی

 امکان ارسال ایميل از طریق

SMTP 
 بله

 بله تعریف صفحه تماس با ما

 بله ادیتور پيشرفته

 بله مدیریت کدهای شارژ

 بله ورود دسته ای کدها

 بله تعيين قيمت فروش کارت ها

 بله جستجو کدهای شارژ

 بله فعال و غيرفعال کردن درگاه ها



 بله ليست کليه واریزی ها

 بله جستجو واریزی ها

 بله ليست کليه فروش ها

 بله جستجو فروش ها

تعریف و مدیریت دسته بندی 

 ها
 بله

 بله تعریف و مدیریت نوع کارت ها

 
 قالب پذیری

 قالب پذیری
  Smarty بله، استفاده از انجين

 با فایل های قالب متن باز

 بله امکان تغيير هدر و فوتر

 بله امکان تغيير لوگو

 مگابایت 2 حداقل فضا برای نصب

 بله نصب رایگان

 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 سيستم پرتال خبری و شرکتی

سيستم مدیریت محتوای پرتال خبری و اطالع رسانی شرکت ها، یکی از پيشرفته ترین سيستم 

های محتوای کامال بومی و فارسی برای تاسيس پرتال های اطالع رسانی و شرکتی می باشد. 

این سيستم قابليت های منحصر به فردی دارد که در سيستم های مشابه وجود نداشته و یا با 

تعرفه های باالیی قابل پياده سازی می باشند. سطوح دسترسی متناسب با خبرگزاری ها، 

امنيت بسيار باالی سيستم، ماژوالر بودن و قابليت گسترش سيستم بدون نياز به تغيير در 

 .هسته اصلی تنها قسمتی از قابليت های قدرتمند این سيستم محتوا می باشد

 

  :موارد قابل استفاده

 تاسيس وب سایت های خبری •

 تاسيس پرتال شرکت ها •

 تاسيس و طراحی وب سایت پزشکی •

 تاسيس وب سایت های سرگرمی و تفریحی •

 تاسيس وب سایت های شخصی و وبالگ •

 تاسيس سایت های دانلود نرم افزار •

• ... 

بخشی از مهمترین قابليت های سيستم پرتال خبری مارکت ساز در زیر ذکر شده است برای 

 .بررسی کليه امکانات سيستم، نمونه نمایشی را مشاهده نمایيد

 
 نسخه پایه

نسخه 

 پيشرفته

 بله بله امکان تعریف نامحدود خبر

 بله بله امکان تعریف نامحدود گزارش

 بله بله امکان تعریف نامحدود مقاله

 بله بله امکان تعریف نامحدود صفحه

 بله بلهامکان تعریف نامحدود دسته بندی جهت ارائه سرویس های 



 خبری مختلف

 بله بله امکان تعریف نامحدود منو

 بله بله نمایش جدیدترین اخبار

 بله بله نمایش پربازدیدترین اخبار

 بله بله نمایش پربحث ترین اخبار

 بله بله سيستم محبوبيت نظرات

 بله بله ارسال نامحدود نظر برای خبرها از طرف بازدیدکنندگان

 بله بله تعریف نامحدود گالری تصویر

 بله خير تعریف نامحدود گالری فيلم

 بله خير تشخيص کشور فرد نظر دهنده

 بله خير سيستم ثبت نام و عضویت بازدیدکنندگان

 بله بله امکان نمایش ماژول ها در موقعيت دلخواه

 بله بله اعالم خبر فوری و اعالن ویژه پرتال

 بله بله جستجو خبرها

 بله بله آرشيو خبری

 بله بله جستجو بر اساس برچسب

 بله بله امکان تعریف محدودیت زمانی برای نمایش خبرها و صفحات

 بله بله ایجاد خودکار پوشه روزانه برای مدیاها

 بله بله قابليت کوچک سازی تصاویر بصورت خودکار

Cache  انجين پيشرفته جهت استفاده بهينه تر از منابع

 سيستم
 بله بله

 بله بله بعنوان انجين قالب با امکان ویرایش کامل Smarty استفاده از

 

بخش 

 مدیریت
 بخش مدیریت

 بله بله ارسال خبر

 بله بله جستجوی خبر



 بله بله ارسال صفحه

 بله بله جستجوی صفحه

 بله بله ارسال و مدیریت گالری تصویر

 بله خير ارسال و مدیریت گالری فيلم

 بله بله مدیریت دسته بندی ها

 بله بله مدیریت منو ها

 بله بله مدیریت نظرات

 بله خير ارسال و مدیریت نظرسنجی

 بله خير نمایش نتيجه نظرسنجی ها بصورت زنده و گراف

 بله بله مدیریت فایل ها و مدیا ها

 بله بله کاوشگر فایل پيشرفته

 بله بله مدیریت ماژول ها

 بله بله مدیریت کاربران بخش مدیریت

 بله خير مدیریت کاربران پرتال

 بله بله نمایش آمار

 بله بله مدیریت قالب

 بله بله تنظيمات پرتال

 بله بله تغيير لوگو

 بله بله تعریف پيغام برای صفحه اول

 بله بله تعریف پيغام تماس با ما

 بله بله دسترسی به آپدیت ها

 
 ماژول ها ماژول ها

 بله بله شش ماژول نمایش تبليغات

 بله خير ماژول عضویت پرتال

 بله خير ماژول تقویم روز و اوقات شرعی



 بله خير ماژول آب و هوا

 بله خير ماژول سرخط خبرها

 بله خير ماژول دسته بندی بصورت منو

 بله خير ماژول نمایش فيلم در صفحه اول

 بله خير ماژول اسالید تصاویر صفحه اول

 بله خير ماژول برپایی نظرسنجی

 بله خير Google Analytics ماژول

 
 پشتيبانی پشتيبانی

 دو سال یک سال مدت پشتيبانی رایگان از سيستم پرتال خبری

 مگابایت 100 مگابایت 100 فضای الزم برای نصب

 

  



 سيستم پرتال پزشکی

سيستم مدیریت محتوای پرتال پزشکی و اطالع رسانی سالمت، یکی از پيشرفته ترین سيستم 

های محتوای کامال بومی و فارسی برای تاسيس پرتال و وب سایت برای پزشکان می باشد. 

امکان نوبت دهی آنالین، امنيت بسيار باالی سيستم، ماژوالر بودن و قابليت گسترش سيستم 

بدون نياز به تغيير در هسته اصلی تنها قسمتی از قابليت های قدرتمند این سيستم محتوا می 

 .باشد

 

  :موارد قابل استفاده

 تاسيس وب سایت برای پزشکان •

 طراحی سایت نوبت دهی و رزرو وقت آنالین •

 تاسيس سایت اطالع رسانی و سالمت •

بخشی از مهمترین قابليت های سيستم پرتال پزشکی مارکت ساز در زیر ذکر شده است برای 

 .بررسی کليه امکانات سيستم، نمونه نمایشی را مشاهده نمایيد

 

سيستم پرتال 

 پزشکی

 بله (امکان رزرو وقت آنالین مراجعين (نوبت دهی آنالین

سطوح دسترسی مختلف از جمله منشی مطب جهت مدیریت قرار 

 مالقات ها
 بله

 بله (طراح سوال با پزشک بصورت آنالین (مشاوره پزشکی آنالین

 بله امکان تعریف نامحدود خبر

 بله امکان تعریف نامحدود گزارش

 بله امکان تعریف نامحدود مقاله

 بله امکان تعریف نامحدود صفحه

امکان تعریف نامحدود دسته بندی جهت ارائه سرویس های خبری 

 مختلف
 بله



 بله امکان تعریف نامحدود منو

 بله نمایش جدیدترین اخبار

 بله نمایش پربازدیدترین اخبار

 بله نمایش پربحث ترین اخبار

 بله سيستم محبوبيت نظرات

 بله ارسال نامحدود نظر برای خبرها از طرف بازدیدکنندگان

 بله تعریف نامحدود گالری تصویر

 بله تعریف نامحدود گالری فيلم

 بله تشخيص کشور فرد نظر دهنده

 بله سيستم ثبت نام و عضویت بازدیدکنندگان

 بله امکان نمایش ماژول ها در موقعيت دلخواه

 بله اعالم خبر فوری و اعالن ویژه پرتال

 بله جستجو خبرها

 بله آرشيو خبری

 بله جستجو بر اساس برچسب

 بله امکان تعریف محدودیت زمانی برای نمایش خبرها و صفحات

 بله ایجاد خودکار پوشه روزانه برای مدیاها

 بله قابليت کوچک سازی تصاویر بصورت خودکار

Cache بله انجين پيشرفته جهت استفاده بهينه تر از منابع سيستم 

 بله بعنوان انجين قالب با امکان ویرایش کامل Smarty استفاده از

 
 بخش مدیریت

 بله مدیریت قرار مالقات ها

 بله (مدیریت سواالت مطرح شده (مشاوره پزشکی

 بله مدیریت مراجعين

 بله ارسال خبر



 بله جستجوی خبر

 بله ارسال صفحه

 بله جستجوی صفحه

 بله ارسال و مدیریت گالری تصویر

 بله ارسال و مدیریت گالری فيلم

 بله مدیریت دسته بندی ها

 بله مدیریت منو ها

 بله مدیریت نظرات

 بله ارسال و مدیریت نظرسنجی

 بله نمایش نتيجه نظرسنجی ها بصورت زنده و گراف

 بله مدیریت فایل ها و مدیا ها

 بله کاوشگر فایل پيشرفته

 بله مدیریت ماژول ها

 بله مدیریت کاربران بخش مدیریت

 بله (مدیریت کاربران پرتال (مراجعين

 بله نمایش آمار

 بله مدیریت قالب

 بله تنظيمات پرتال

 بله تغيير لوگو

 بله تعریف پيغام برای صفحه اول

 بله تعریف پيغام تماس با ما

 بله دسترسی به آپدیت ها

 
 ماژول ها

 بله شش ماژول نمایش تبليغات

 بله ماژول عضویت پرتال



 بله ماژول تقویم روز و اوقات شرعی

 بله ماژول آب و هوا

 بله ماژول سرخط خبرها

 بله ماژول دسته بندی بصورت منو

 بله ماژول نمایش فيلم در صفحه اول

 بله ماژول اسالید تصاویر صفحه اول

 بله ماژول برپایی نظرسنجی

 بله Google Analytics ماژول

 
 پشتيبانی

 یک سال مدت پشتيبانی رایگان از سيستم پرتال پزشکی

 مگابایت 100 فضای الزم برای نصب

 

  



 سيستم همکاری در فروش

 .COD نها سيستم موجود در بازار با قابليت اتصال همزمان به چندین سيستم

قابليت تعریف انواع بنرهای تبليغاتی تصویری، متنی، لينکی و قالب ایميل تبليغاتی. سيستم 

 .(محاسبه کميسيون ها و تراکنش ها متصل به فروشگاه اصلی (فروشگاه ساز مارکت ساز

این سيستم قدرتمند توانایی محاسبه کميسيون همکاری در فروش در کليه روش های پرداخت 

سيستم فروشگاهی مارکت ساز را دارد. سيستم همکاری در فروش مارکت ساز بصورت کامال 

از قبيل پارس پيک،  (COD) هوشمند عمل کرده و سفارشاتی که از طریق سيستم های پستی

مارکت سنتر و فروتل ثبت می شوند را نيز بر اساس وضعيت سفارش کنترل نموده و سفارشاتی 

که به وضعيت `وصول شده`، در پنل های پستی می شوند را لحاظ کرده و محاسبه می کند. 

عالوه بر این، سيستم مذکور قابليت محاسبه کليه روشهای دیگر پرداخت در فروشگاه ساز 

مارکت ساز از قبيل روش های پرداخت نقدی، پرداخت آنالین، چک و حواله، پرداخت هنگام تحویل 

 .و سایر روشهای پرداخت مارکت ساز را داراست

 

 

نسخه مخصوص مارکت 

 ساز طالیی

نسخه مخصوص مارکت 

 ساز حرفه ای

 نامحدود نامحدود محدودیت زمانی

 انجين مدیریت تبليغات سبک

حداقل استفاده از منابع 

 .(سيستم (سرور

با طراحی اصولی، قابليت مدیریت 

 درخواست های

 بيشتر نسبت به سيستم های مشابه

حداقل استفاده از منابع 

 .(سيستم (سرور

با طراحی اصولی، قابليت مدیریت 

 درخواست های

 بيشتر نسبت به سيستم های مشابه

قابليت اتصال به فروشگاه 

 ساز
 مارکت ساز حرفه ای مارکت ساز طالیی

اتصال همزمان به سه 

 سيستم پستی

مارکت سنتر، پارس پيک، 

 خير

 بله

 تنها سيستم موجود در بازار 

 با قابليت اتصال همزمان به 

 COD چندین سيستم



 فروتل

 نامحدود نامحدود تعریف آگهی تصویری

 نامحدود نامحدود تعریف آگهی متنی

 نامحدود نامحدود تعریف آگهی لينکی

 نامحدود نامحدود تعریف آگهی ایميل

 بله بله نمایش آگهی بصورت اتفاقی

عدم نياز به تعریف مجدد 

 محصوالت
 بله بله

 بله بله گروه بندی آگهی ها

 بله بله تعریف کميسيون بصورت ثابت

تعریف کميسيون بصورت 

 درصد
 بله بله

تعریف کميسيون متفاوت برای 

 هر آگهی
 بله بله

 تعيين کميسيون تنها برای 

محصول مشخص در 

 سفارشات

 بله بله

 بله بله تعيين کميسيون پيش فرض

 بله بله سيستم تشخيص تقلب

سيستم ثبت نام یک پارچه با 

 فروشگاه

 بله 

 بدون نياز به ثبت نام مجدد 

برای کاربران/مشتریان فروشگاه 

 اصلی

 بله 

 بدون نياز به ثبت نام مجدد 

برای کاربران/مشتریان فروشگاه 

 اصلی

تعيين متن خوش گویی 

 صفحه اول
 بله بله

 بله بله آمار فروش روزانه

 بله بله آمار فروش هفتگی



 بله بله آمار فروش یک ماهه

 بله بله آمار فروش سه ماهه

 بله بله آمار فروش شش ماهه

 بله بله آمار فروش ساالنه

محاسبه کميسيون بصورت 

 اتوماتيک
 بله بله

 تایيد کميسيون بصورت

CronJob و اتوماتيک 
 بله بله

تایيد کميسيون بصورت 

 دستی
 بله بله

اتصال خودکار به سيستم 

 پارس پيک
 بله خير

محسابه کميسيون 

 سفارشات پارس پيک
 بله خير

اتصال خودکار به سيستم 

 مارکت سنتر
 بله خير

محسابه کميسيون 

 سفارشات مارکت سنتر
 بله خير

اتصال خودکار به سيستم 

 فروتل
 بله خير

محسابه کميسيون 

 سفارشات فروتل
 بله خير

محاسبه خودکار فروش های 

 نقدی
 بله بله

 محاسبه خودکار فروش های

 پرداخت آنالین بانکها
 بله بله

 بله بلهمحاسبه خودکار فروش های 



 چک و حوال

 محاسبه خودکار فروش های

 پرداخت هنگام تحویل
 بله بله

 بله بله ليست فروش ها

 بله بله ليست تراکنش ها

جستجوی فروش ها و 

 تراکنش ها
 بله بله

مدیریت درخواست های 

 برداشت
 بله بله

تعيين سقف برداشت از 

 حساب
 بله بله

 قابليت سفارش سازی 

 و افزودن امکانات بيشتر
 بله بله

 

مخصوص مارکت ساز 

 طالیی

مخصوص مارکت ساز حرفه 

 ای

 مگابایت 10 حداقل فضا برای نصب

 مگابایت 10

 60همراه با فروشگاه ساز: 

 مگابایت

 بله بله نصب رایگان

 



 سيستم پرداخت آنالین بانک ها

سيستمی کار آمد و کامل برای مدیریت پرداخت های اینترنتی و آنالین وب سایت های شما. 

توسط این سيستم بدون نياز به تنظيم خاصی قادر خواهيد بود از طریق درگاه بانک های طرف 

قرارداد خود، از بازدید کنندگان و مشتریان خود وجه دریافت نموده و از طریق پنل مدیریت 

 .سيستم، وجوه واریزی را مشاهده نموده و تراکنش ها را مدیریت نمایيد

با امکان اتصال به درگاه های مختلف بانکی از قبيل درگاه پرداخت آنالین بانک سامان، بانک 

 .پارسيان، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت و بانک پاسارگاد

لطفا در نظر داشته باشيد که سيستم پرداخت آنالین ارتباطی با ماژول های پرداخت آنالین  *

فروشگاه ساز مارکت ساز ندارد. این سيستم سيستمی کامال مستقل بوده و ماژول فروشگاه 

 .ساز مارکت ساز نيست

 قابليت و امکانات همراه سيستم پرداخت آنالین بانک ها

 
 سيستم پرداخت آنالین مارکت ساز

 نامحدود محدودیت زمانی

double spending 

prevention 

برای جلوگيری  double spending سيستم هوشمند تشخيص

  از هرگونه سوءاستفاده از تراکنش ها

response time و IP 

monitoring 

جهت جلوگيری از  IP و ثبت response time سيستم

  .سوءاستفاده در هنگام انجام تراکنش

 بله اتصال به درگاه شاپرک

 بله اتصال به درگاه بانک سامان

 بله اتصال به درگاه بانک ملت

 بله اتصال به درگاه بانک پارسيان

اتصال به درگاه بانک 

 اقتصادنوین
 بله

 بله اتصال به درگاه بانک پاسارگاد



ارسال ایميل اطالعات پرداخت 

 به واریزکننده
 بله

ارسال ایميل اطالعات پرداخت 

 به مدیریت
 بله

 
 قابليت های بخش مدیریت

تنظيم اطالعات پذیرنده و 

 مرچنت بانکها
 بله

 بله ادیتور پيشرفته

تعریف فيلد های ورودی 

 جدیدجانبی 

بله، امکان تعریف فيلد های ورودی جانبی متنی، عددی و 

 اجباری برای دریافت اطالعات بيشتر

تعيين حداقل و حداکثر بازه 

 واریزی
 بله

 بله فعال و غيرفعال کردن درگاه ها

 بله ليست کليه واریزی ها

 بله جستجو واریزی ها

 
 قالب پذیری

 قالب پذیری
  Smarty بله، استفاده از انجين

 با فایل های قالب متن باز

 بله امکان تغيير هدر و فوتر

 بله امکان تغيير لوگو

 مگابایت 2 حداقل فضا برای نصب

 بله نصب رایگان

 پشتيبانی و ارتقا
  رایگانسال 1

 (قابل تمدید)

 

  



 اسکریپت کوتاه کننده لينک

سایت های کوتاه کننده لينک از محبوب ترین سرویس های اینترنتی به شمار می روند که 

ترافيک مناسبی را با حداقل هزینه ایجاد می کنند. روند کلی این سایت ها دریافت لينک های 

 .طوالنی و تبدیل آنها به لينک هایی کوچک با قابليت بخاطر سپردن است

اسکریپت کوتاه کننده لينک مارکت ساز هر آنچه برای ایجاد این نوع وب سایت ها احتياج دارید در 

 .اختيار شما می گذارد

 

 
 اسکریپت کوتاه کننده لينک مارکت ساز

 نامحدود محدودیت زمانی

 نامحدود محدودیت ایجاد لينک

 بله قابليت ثبت نام و سيستم کاربری

 بله قابليت رمزگذاری روی لينک

 Smarty Engine ,%100 قابليت تغيير در قالب

 
 قابليت های بخش مدیریت

 بله قابليت تغيير متن صفحه اول

 بله قابليت تغيير متن صفحه تماس با ما

 بله قابليت تغيير لوگو

 بله ادیتور پيشرفته

 بله مدیریت لينک ها

 بله مدیریت کاربران

 
 قالب پذیری

 کليه فایل های قالب قابل تغيير هستند امکان تغيير

 مگابایت 4 حداقل فضا برای نصب

 بله نصب رایگان

 



  



اطالعات بيشتر 
جهت کسب اطالعات بيشتر، مشاهده تعرفه محصوالت و سفارش خرید به آدرس وب سایت مارکت ساز 

مراجعه نموده و یا از طریق ایميل مکاتبه نمایيد. 

 

 آدرس وب سایت مارکت ساز:

http://www.marketsaz.com 

ایميل: 

contact@marketsaz.com 
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