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طراحی و برنامه نویسی وب و موبایل
MindMade.ir
کاتالوگ سیستم وبالگ دهی
نسخه طالیی

بخش کاربری
1

ارسال مطالب با ادیتور فارسی

2

ارسال مطالب همراه با ادامه مطلب

3

امکان تعیین وضعیت نظرات برای هر پست

4

امکان ارسال چکنویس

5

ارسال مطلب به آینده

6

تعیین رمز عبور برای مطلب

7

انتخاب موضوع مطلب

8

انتخاب چند موضوع برای یک مطلب

9

تعیین برچسب مطالب

10

آرشیو تاریخی مطالب

11

آرشیو موضوعی مطالب

12

ثبت چند وبالگ برای یک کاربر

13

آدرس پست ها بصورتseo

14

مدیریت نظرات

15

ارسال پاسخ به نظرات

16

پیوندهای روزانه

17

چینش دلخواه پیوندهای روزانه

18

شمارش تعداد کلیک های پیوندهای روزانه

نسخه نقره ای

19

پیوندهای وبالگ

20

چینش دلخواه پیوندهای وبالگ

21

شمارش تعداد کلیک های پیوندهای وبالگ

22

موضوعات وبالگ

23

امکان تعریف زیر موضوع

24

امکان طبقه بندی موضوعات

25

تعریف چند نویسنده با دسترسی معین (وبالگ گروهی)

26

صفحات جداگانه

27

انتخاب و ویرایش قالب وبالگ

28

تعیین قالب جداگانه برای نمایش پست ها

29

تعیین قالب جداگانه برای صفحات

30

امکان تعریف بینهایت قالب وبالگ

31

تعیین دلخواه  Urlصفحات جداگانه

32

مترجم خودکار قالب های بالگفا

33

امکان مشاهده پیش نمایش قالب

34

تعداد قالب های پیش فرض

35

نظرسنجی وبالگ

36

خبرنامه وبالگ

37

مدیریت ثبت وبالگ در موتورهای جستجوگر

38

اتصال دامنه به وبالگ

39

فهرست وبالگ ها

40

جستجو در فهرست وبالگ ها

41

پشتیبان گیری و بازگردانی مطالب وبالگ

42

انتقال مطالب از سایر سرویس ها

43

حذف وبالگ

44

حذف بخش های خاص از وبالگ
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45

نمودار آمار در میزکار

46

مطالب پربازدید در میزکار

47

جستجو در مطالب وبالگ

48

جعبه پیام در وبالگ

49

ارسال و دریافت پیامهای خصوصی بین کاربران

50

ارسال پیام به مدیر سایت با امکان پاسخگویی

51

نمایش آمار در وبالگ

52

نمایش تعداد افراد آنالین هر وبالگ

53

نمایش تعداد افراد آنالین در کل وبسایت

54

تعیین تصویر وبالگ و توضیحات وبالگ

55

سیستم فیلترینگ کلمات خاص در وبالگ ها

56

عضو گیری با امنیت باال

57

سیستم مقابله با اسپم در عضوگیری و نظرات

58

بهینه سازی برای لود سریع باالی پنجاه هزار وبالگ

صفحات اصلی
59

تعریف آدرس صفحات اصلی بصورتseo

60

سفارش آگهی و گزارش تخلف با فرم ارسال ایمیل

61

بخش ارتباط با مدیریت با فرم ارسال ایمیل

62

نمایش وبالگهای بروز شده در خانه

63

نمایش وبالگ های محبوب در خانه

64

نمایش وبالگهای اتفاقی در خانه

65

نمایش مطالب پربازدید در خانه

66

نمایش مطالب محبوب در خانه

67

نمایش مطالب اتفاقی در خانه

68

نمایش عناوین وبالگ دلخواه در صفحه خانه

بخش مدیریت
69

امکان تعریف چند مدیر با نام کاربری و رمز عبور جداگانه

70

امنیت باال و چند الیه ای بخش مدیریت سیستم

71

امکان تعریف بینهایت موضوع برای دسته بندی وبالگ ها

72

امکان جستجوی وبالگها بر اساس تمام فیلدها

73

امکان ورود به مدیریت وبالگ دلخواه

74

حذف وبالگهای مورد نظر تنها با یک کلیک

75

تعلیق و فعالسازی مجدد وبالگهای مورد نظر با یک کلیک

76

مدیریت تبلیغات آسان در صفحات اصلی وبسایت

77

ویرایش آسان عنوان  ،کلمات کلیدی  ،توضیحات و شعار

78

گزارش زمان و  IPثبت نام  ،آخرین ورود و پست اعضا

مدیریت تبلیغات
79

امکان مدیریت تبلیغات در وبالگ ها

80

نام کاربری و رمز عبور اختصاصی مشتریان تبلیغاتی جهت
مشاهده آمار و وضعیت

81

امکان تعریف محل نمایش تبلیغات در وبالگ ها

82

شمارش تعداد نمایش و تعداد کلیک هر آگهی

83

امکان استفاده از آگهی بدون محدودیت در اندازه و نوع

84

تعیین محدودیت تعداد نمایش هر آگهی

85

تعیین محدودیت تعداد کلیک هر آگهی

86

تعیین محدوده تاریخی برای نمایش آگهی ها

87

نمایش زمان  ،آی پی و رفرال کلیک آگهی ها

88

امکان غیر فعال کردن آگهی در وبالگ های خاص

نصب  ،تحویل و پشتیبانی
89

پیاده سازی طراحی ()Front-End

90

تحویل بصورت نصب و تست شده بر روی سرور

91

پشتیبانی یک ساله

92

امکان تمدید پشتیبانی

قیمت راه اندازی و پشتیبانی
پشتیبانی برای هر سال

پنج میلیون

سه میلیون

تومان

تومان

پانصد هزار تومان

سیصد هزار تومان

ماژول ها

ارزش (میلیون تومان)

1

سرویس فروشگاه دهی (برای وبالگ ها)

( 3برای نسخه طالیی)

2

سرویس انجمن دهی (برای وبالگ ها)

( 3برای نسخه طالیی)

3

گفتگوی خصوصی اعضا

( 3برای نسخه طالیی)

4

وبالگ نویسی با ربات تلگرامی

2

5

وبالگ نویسی با ربات گپ (پیام رسان ایرانی)

2

6

انجمن برای سایت اصلی (پرسش و پاسخ)

2

7

وبالگ نویسی پیامکی

1

8

ابربرچسب های وبالگها

1

9

آپلود سریع و آسان عکس

1

10

اتصال دامنه نسخه حرفه ای

1

11

عضوگیری وبالگ ها

1

12

ساب دامین فارسی

1

