امکانات پلن طالیی
نوع طراحی :داینامیک

1

نوع قالب :قالب آماده و معمولی
تعداد صفحات 3 :صفحه ] صفحه اصلی ،درباره ما،تماس با ما[ به صورت پیشفرض.قابلیت درست کردن تعداد دلخواه صفحات
صفحه اصلی :هدر ،لوگو و فوتر 6-عدد پاراگراف تبلیغاتی به همراه عکس و یا ارسال تعداد محدود(بسته به حجم هاست از  155پست تا 0555
پست)
درباره ما :شامل یک صفحه نوشتاری کامل به همراه  0عکس و با قابلیت ویرایش توسط خود کاربر
تماس با ما :شامل یک صفحه حاوی فرم تماس اینترنتی،شماره تلفن،آدرس و ایمیل
منو 3 :عدد منو به صورت ساده و خطی
امکان عضو گیری و ورود کاربران
امکان ارسال پست توسط کاربران عضو
شمارشگر تعداد بازدید از سایت با جزئیات کامل
امکان ارسال نظر سنجی کلی
قابلیت امتیاز دهی به مطالب
قابلیت افزودن به عالقه مندی ها
قابلیت ارسال پیام خصوصی توسط کاربران به یکدیگر
قابلیت ارسال پست چسبناک
قابلیت ایجاد کردن موضوعات به تعداد دلخواه
سیستم مدیریت تبلیغات (به تعداد  6عدد بنر )165x465
سیستم تولید حرفه ای نقشه سایت
مدیریت و ارتقاء کاربران و گروه های کاربری
سیستم مدیریت پیوندها
نُوانت،اولین و تنها مرکز تخصصی طراحی وب سایت در اسالمشهر ] سر نوری ،پاساژ کامپیوتر ،طبقه دوم ،واحد [9
0234365 __ 59329596995

سیستم ویرایش و ایجاد قوانین سایت قبل از ثبت نام
سیستم خبرنامه سایت
سیستم تولید مطالب مشابه در انتهای هر پست
سیستم تولید اتوماتیک مطالب برتر
دامنه  comیا  Netو یا  irرایگان و  6555مگابایت فضای هاست رایگان
معرفی سایت به موتور جستجوی گوگل
سئو و بهینه سازی کامل وب سایت
طراحی فاویکان رایگان
طراحی هدر قالب رایگان
بک اپ روزانه

در این پلن امکان سفارشی سازی قالب و یا طراحی مورد نظر مشتری وجود دارد و بر حسب نیازهای مشتری قیمت طراحی قالب اختصاصی متغییر
خواهد بود.
این پلن برای هر نوع سایتی میتواند مفید باشد.از سایتهای شخصی تا سایتهای با بازدید زیاد.

( ]:)1در طراحی داینامیک این قابلیت وجود دارد که بسته به نوع پلن بعضی از کارها را خود کاربر انجام دهد و برای انجام
این کارها دیگر نیاز به هزینه کردن نداشته باشد[.
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