کاتالوگ معرفی
خدمات طراحی وب سایت پارسه

تعریف  :وب سایت ها یا نرم افزارهای تحت وب بصورت سفارشی و غیر سفارشی ،
از طریق توسعه ،ویژه مشتریان عزیز طراحی و پیاده سازی خواهند شد

هاستینگ و دامنه :وب سایت به جهت پیاده سازی نیازمند فضای تحت وب دارند که
این فضا هاستینگ نامیده می شود .اصوال به جهت نمایش وب سایت بر روی
مرورگر ها با یک آدرس اینترنتی قابل دسترسی هستند که این آدرس ها توسط
دامین های اینترنتی باید ثبت شوند که دامنه اینترنتی یکی از پیش نیاز های این
موضوع می باشد .دامنه ها بر اساس اختیار مشتری خریداری و ثبت خواهند شد
ولی هاستینگ بر اساس فاکتورهای تحلیل پروژه ارزیابی و ارائه خواهد شد و در
صورت شرایط فسخ قرارداد کلیه اطالعات دامنه و هاستینگ در اختیار مشتری
قرار خواهد گرفت
پشتیبانی  :کلیه پروژه طبق جدول معرفی دارای بازه زمانی پشتیبانی رایگان
هستند که بعد مدت مذکور طبق شرایط قرارداد هزینه پشتیبانی پروژه اطالع
رسانی خواهد شد.
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خدمات طراحی وب سایت غیر سفارشی

وب سایت غیر سفارشی  :وب سایتی می باشد که به جهت صرفه جویی در هزینه
مشتری و همچنین پ روژه های کوچک با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا
طراحی و پیاده سازی خواهد شد و بنا بر سلیقه کاربر میتواند دارای تمپلیت
سفارشی باشد

شرکتی  -شخصی
امکانات پیشخوان

امکانات پایه

مدیریت مطالب

مقاالت و نوشته ها

مدیریت نظرات

عضویت کاربران

ارسال محتوا نامحدود

ثبت نظرات

بخش کاربران

فرم ارسال پیام

بخش دیدگاه ها

درباره ما

مدیریت افزونه ها

تماس با ما

مدیریت فهرست

ثبت لینک و فهرست
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فروشگاهی
امکانات پیشخوان

امکانات پایه

مدیریت محتوا

مجله و مقاالت

مدیریت نظرات کاربران

عضویت کاربران

بخش اطالعات اعضا

پیشخوان سفارشات اعضا

مدیریت فهرست محصوالت

فرم ارسال پیام

ثبت نامحدود محصوالت

سبد پرداخت محصوالت

کد های تخفیف و جشنواره

فهرست و لینک

اتصال به درگاه پرداخت بانکی

نظرات و بررسی محصول

مدیریت سفارشات و پرداخت ها

درباره ما

مدیریت افزونه و ارتقا

تماس با ما

ماژول های امنیتی

واکنش گرا

خبری
امکانات پیشخوان

امکانات پایه

ارسال خبر و محتوا

دسته اخبار

دسته بندی اخبار

ارسال خبر کاربران

مدیریت بلوک های خبری

فهرست و لینک

مدیریت دیدگاه ها

درباره ما

مدیریت پیامهای کاربران

تماس با ما

صفحات سفارشی

تبلیغات

ماژول امنیتی

دیدگاه کاربران
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طراحی قالب :در صورت توافق و بر اساس نیاز مشتری گرافیک اصلی وب سایت
در قالب طرح اولیه ارائه شده و پس از تایید مشتری بر روی پروژه سفارشی
سازی و کد نویسی خواهند شد
مدیریت پیشخوان  :با توجه به عدم طراحی سفارشی پیشخوان پروژه امکانات مورد
نظر وب سایت مطابق امکانات پیشخوان سیستم مدیریت محتوا می باشد که در
صورت اینکه مشتری نیازمند تغییرات در امکانات مذکور باشد این موارد شامل
هزینه می باشد  .قبل از سفارش مشتری دموی پیشخوان قابل رویت خواهد بود
مدت پشتیبانی  :مدت پشتیبانی پروژه های غیر سفارشی  9ماه کاری پس از تحویل
و تایید نهایی پروژه می باشد که پس از مدت مذکور بر اساس نیازهای مشتری
هزینه پشتیبانی یکساله برآورد خواهد شد
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خدمات طراحی وب سایت سفارشی

وب سایت سفارشی  :وب سایتی است که طبق نیاز مشتری پس از تحلیل
پروژه و ارائه طرح گرافیک وب سایت و تایید مشتری انجام خواهد شد و
کلیه موارد وب سایت کامال برنامه نویسی خواهد شد
جزئیات :
در طراحی پروژه های سفارشی با بخش های زیر روبه رو هستیم که در
طراحی هرکدام از بخش ها متناسب نیاز مشتری پروژه برنامه ریزی
خواهد شد
 پیشخوان وب سایت(: )Backend
هر آنچه که کاربر بازدید کننده وب سایت شما قادر به دیدن آن نباشد
بک اند نامیده می شود و این نوع طراحی بصورت سفارشی متناسب با
نیاز های شما که کدنویسی اصلی وب سایت شما را در بر میگرد شامل می
شود و کلیه امکانات تخصصی پروژه شما بر اساس این طراحی پایه ریزی
خواهد شد
 چهره وب سایت (: )Frontend
طراحی فرانت اند کامال سفارشی و پس از تایید نهایی طرح الیه باز قالب
شما کد نویسی خواهد شد که این بخش مهمترین قسمتی است که
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مشتریان شما می بینند و باید تماما از نظر طراحی گویا ،واکنش گرا ،زیبا،
و از نظر رنگ بندی و روانشناسی رنگ مطابق کسب و کار شما باشد

هزینه پروژه :
هزینه پروژه های سفارشی به علت تعدد خواسته ها و نظرات مشتریان
پس از دریافت کامل اطالعات توسط کارشناس فنی برآورد شده و طی یک
نسخه متنی به مشتریان ارائه می گردد که در صورت توافق بر اساس
قرارداد و طی فازبندی دقیق دریافت خواهد شد

پشتیبانی پروژه :
پشتیبانی پرو ژه های سفارشی وب سایت به مدت  21ماه می باشد که پس از تاریخ
مذکور مطابق قرارداد و نیاز مشتری هزینه پشتیبانی مشخص شده و دریافت
خواهد شد
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خدمات سایت ساز

سایت ساز پارسه  :در این نوع خدمات مشتری بنا بر درخواست خود می تواند پس
از مشاهده و مطالعه امکانات پیشخوان که در بخش طراحی وب سایت های غیر
سفارشی درج شده است ،یکی از طرح های سایت ساز را انتخاب کرده و وب سایت
خود را در کمترین زمان تحویل بگیرد ،الزم به ذکر است خدمات سایت ساز با
هزینه پایین و بصورت غیر سفارشی انجام خواهد شد و مشتری قبل سفارش کار
به طور کامل دموی وب سایت شامل ظاهر و پیشخوان را مشاهده و با تایید نهایی
سفارش تکمیل خواهد شد و کلیه امکانات مطابق محصول مشاهده شده می باشد
و در صورت نیاز مشتری به تغییرات هزینه الزم برآورد شده و اعمال خواهد شد

پشتیبانی :
پشتیبانی خدمات سایت ساز شامل  6ماه می باشد و الزم به ذکر است پس از مدت
مذکور در صورت نیاز هزینه های الزم برآورد خواهد شد
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تلفن تماس :
02128424957
19227679100
info@Parsehecg.ir
سامانه پیامکی :
10000200002060
دپارتمان خدمات :
iParseh.com
دپارتمان آموزش :
Parsehec.com
دپارتمان هاستینگ و شبکه :
Serverparseh.com
شبکه های اجتماعی و ارتباطی :
http://instagram.com/Parsehecg
http://telegram.me/Parsehecg
دفتر مرکزی  :استان گلستان ،گرگان ،خیابان ولیعصر ،عدالت  ،21مجتمع فارابی،
طبقه چهارم
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