
محصوالتماژول   

  .از طریق این ماژول می توانید محصوالت مختلف را به همراه مشخصات آن ها تعریف و در قسمت های مختلف سایت نمایش دهید

 : امکانات این ماژول

 )ساخت و انتشار جدول مشخصات هر محصول )با هر تنوع 

  مثال: کاتالوگ الکترونیکی(ارائه فایلهای مرتبط با هر محصول )به عنوان 

  نظر و امتیازدهی کاربران پورتال اظهار 

 ارائه محصوالت مرتبط 

 اختصاص عکس و آلبوم تصاویر برای هر محصول 

 بندی محصوالت دسته 

 اختصاص جستجوگر مستقل برای بخش محصوالت 

 نمایش محصوالت جدید 

 اختصاص کد برای هر محصول 

 نمایش تعداد موجودی از هر محصول 

 اختصاص قیمت نهایی و قیمت قبل از تخفیف برای هر محصول 

 ها برای محصوالت ارائه فهرست قیمت 

 ایجاد محصول :

 شکلکرفته و روی  فروشگاه و محصوالتسامانه های برای این منظور بعد از ورود به سمپا در صفحه ی اول به بخش 

 . کلیک نمایید محصوالت

 

. روی کلید جدید کلیک و یا از منوی سمت راست محصول جدید را انتخاب نمایید در صفحه نمایش داده شده  



 

صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود :   

 

 

 

 



 



در این قسمت با توجه به این که محصول مورد نظر قرار است در سایت فارسی قرار گیرد و یا انگلیسی زبان مورد نظر را  زبان:

  )استفاده در سایت های چندزبانه(انتخاب نمایید .

 باشد. زین یسیو انگل یاز حروف فارس یبیترک تواند یکه م کنید یعنوان محصول وارد م اینام  در این قسمت  نام محصول: 

 را وارد نمایید . کد محصولدر این قسمت  محصول: نگیکد

 دیجد ینشان تجارقسمت نشان آن را که قبال در  نیاز اباید ،  ( باشدBrand) ینشان تجار یاگر محصول دارا :ینشان تجار

 راهنمای) را انتخاب نمایید . نشان تجاری جدیدبرای این منظور از منوی سمت راست گزینه ی  . نماییدانتخاب  ، یدا کرده جادیا

 ایجاد نشان تجاری جدید(

 

 .باشد ینم یالزاممحصول را وارد نمود که  کی یینها متیق توان یقسمت م نیدر ا :یینها متیق

 .باشد ینم یالزاممحصول را وارد نمود که  کی فیقبل از تخف متیق توان یقسمت م نیدر ا : فیقبل از تخف متیق 

 .باشد ینم یالزامکه  ید،قسمت وارد کن نیمبلغ را در ا باشد، یگارانت نهیهز یدارا یاگر محصول :یگارانت نهیهز 

 محصول را در انبار وارد نمود. یموجود زانیم توان یقسمت م نیدر ا : یموجود 

 .شود یقسمت ثبت م نیکردن محصول و مشخصات آن در ا زمان وارد : خیتار 

مدت زمان نمایش یک محصول درسایت را مشخص می کند . به عنوان مثال شما از یک محصول به تعداد محدود و  مدت اعتبار :

روز وارد می نمایید .  10روزه می خواهید فروش داشته باشید ، بنابراین مدت اعتبار را در این قسمت  10برای یک بازه ی زمانی 

 روز ، ماه و سال باشد .مدت اعتبار می تواند بر اساس دقیقه ، ساعت ، 



در این قسمت می توانید کلمات مرتبط با محصول خود را به عنوان برچسب وارد نمایید و در هنگام نمایش محصول :  برچسب ها

. به عنوان  درند دسترسی داشته باشکاربر با کلیک بر روی برچسب مربوطه می تواند به کلیه ی محصوالتی که این برچسب را دا

 . Sony Xperiaz5ب سونی وایو برای محصول مثال برچس

 .در این قسمت می توان خالصه ای از ویژگی های محصول را وارد نمود  مختصر: حیتوض

 محصول را وارد کرد. کیدرباره  یکل حاتیتوض توان یبخش م نیدر ا : شرح

  در سربرگ مشخصات کلی  فعال می شود . گروهو  آلبوم،  تصویربعد از ورود اطالعات اولیه محصول و ذخیره آن ، کادرهای 

امکان درج تصویر به طور مستقیم از  .کنیدقسمت آن را انتخاب  نیمحصول را ابتدا در ماژول رسانه وارد کرده و از ا ریتصو :ریتصو

معموال از روش اول  . استفاده نمایید الصاق فایل از کامپیوتررایانه ی شخصی شما نیز وجود دارد که برای این منظور از قسمت 

 برای درج تصویر استفاده می شود به دلیل اینکه یک نسخه از فایل در ماژول رسانه باقی خواهد ماند و شما در قسمت های دیگر 

. سایت بر اساس نیازتان تصویر مربوطه را به کار خواهید برد  

 

آلبوم: از طریق این گزینه می توان آلبومی را که قبال از طریق ماژول آلبوم برای یک محصول ایجاد کرده اید را به محصول اضافه 

.نمایید  

 



برای این  . ییدنما را انتخاب  یدا کرده ایجاد ، بندی گروهماژول  قیگروه محصول را که قبال از طرمی توانید قسمت  نیدر ا : گروه

 کلیدروی در انتها سپس در صفحه باز شده گروه موردنظر را انتخاب نمایید و  کرده ، کلیک افزودن گروهمنظور ابتدا روی کلید 

 افزودن گروه کلیک نمایید .  

 کلیک نمایید . حذف گروهجهت حذف گروه ، گروه مورد نظر را انتخاب و روی کلید 

 

 

 : جدید کلیدهای دیگر در باالی صفحه محصوالت

 



، محصول غیر فعال و دیگر در سایت نمایش داده نمی شود ولی همچنان در فهرست  با کلیک روی این گزینه خروج از انتشار:

 محصوالت سمپا قابل رویت و انتشار مجدد است.

هم  با یموارد جزئ یو فقط در بعض شده استباشد که قبال اضافه  یمحصول مشابه با اطالعات محصول کیاگر اطالعات  :تکرار

 یرا رو راتیی، سپس تغ استفاده کرد و محصول را تکرار نمود نهیگز نیاز ا دیافزودن محصول جد یبه جا توان ی، م متفاوت باشند

عمل موجب  نیکه ا مییمحصول را مجددا تکرار نما یبند که تمام اطالعات و گروه ستین یازین نصورتی. در ا آن محصول انجام داد

  . شود یدر زمان م ییجو صرفه

 . ییدنما  کیکل نهیگز نیا یرو ازیصفحه در صورت ن یبازخوان یبرا :یبازخوان

 با کلیک روی این کلید ، پیش نمایشی از محصول ایجاد شده خواهید دید . پیش نمایش : 

  :    بعد از ذخیره محصول ، سربرگ های زیر برای اطالعات تکمیلی مشتری نمایش داده می شود

 

 مشخصات فنی :

 هر گروه از محصوالت یبراتوان  می،  محصول یعالوه بر اطالعات کل نمایش داده می شود .بعد از ذخیره محصول این سربرگ 

 که مشخصه ها مشترک هستند ، استفاده نمود . یو در محصوالت کرد فیو... تعر تیظرف ، رنگ ، سازنده ، مانند مدل ییها مشخصه

، مشخصه  محصوالت ی. اگر برا کند یکمک م گریکدیمحصوالت با  سهیدر مقا انی، به مشتر هر محصول یها برا مشخصه فیتعر

 . ییدنماها را به محصول اضافه  بخش مشخصه نیا قیاز طر توانید ید میباش  کرده فیتعر



ایجاد مشخصه  راهنمایاین مشخصات توسط کاربران سمپا قابل تعریف هستند که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت . )

 (جدید

 : افزودن مشخصه به محصول 

، روی کادر افزودن  مشخصات فنیدر سربرگ ،  فهرست محصوالتبعد از انتخاب آن از برای اضافه کردن مشخصه به محصول 

 ، دای تعریف کرده گروه بندیماژول  که قبال درمحصوالت را مشخصات گروه  ، از گزینه گروهمشخصه به محصول کلیک نمایید . 

را هایی  مشخصه، سپس  شود مشخصه های این گروه نمایش داده میجستجو بر روی  ککلی باو  در تصویر( 1مورد ) دانتخاب کنی

لیک ک افزودن مشخصه به محصولو بر روی کلید   در تصویر( 2مورد ) زده را تیک دبه محصول اضافه نمایی دخواهی که می

 .در تصویر( 3 مورد)دنمایی 

 

  ویرایش مقدار مشخصه های محصول 

کلید روی  مشخصات فنی، در سربرگ  فهرست محصوالتبرای ویرایش مقدار مشخصه های محصول بعد از انتخاب آن از 

هر مشخصه وارد در تصویر( سپس در صفحه باز شده مقدار را در کادر روبروی  1ویرایش مقدار مشخصه های محصول کلیک )مورد

 در تصویر( 3در تصویر( و در انتها روی کلید ذخیره کلیک نمایید .)مورد  2نمایید )مورد

 حذف مشخصه از محصول 

، مشخصه های مورد  مشخصات فنی، در سربرگ  فهرست محصوالتبعد از انتخاب آن از برای حذف مشخصه های محصول 

 کلیک نمایید . حذف مشخصات از محصولروی کلید و  ) تیک بزنید (نظر را انتخاب نمایید 



 

 نظرات کاربران :

 داشته نظر اظهار نظر مورد محصول مورد در توانند می سایت بینندگان.  شود می داده نمایش سربرگ این محصول ذخیره از بعد

 . گیرد می قرار اظهارنظر سربرگ در نظرات این و باشند

.  دهد انتشار سپس و ویرایش سایت در نمایش جهت یا و کند حذف را آن ، دهد پاسخ مربوطه اظهارنظر به تواند می سایت مدیر

 داده نمایش سایت در نظر اظهار ، نماید کلیک را انتشار رد دکمه که صورتی در که دارد وجود نیز انتشار رد امکان همچنین

 . شد نخواهد

شود نمی داده نمایش سایت در نظر اظهار فرض پیش صورت به:  نکته  

: مرتبط محصوالت  

 یا مشابه که باشید داشته دیگری محصول بعد از ذخیره محصول این سربرگ نمایش داده می شود و در صورتی که

در تصویر( و سپس روی کلید افزودن کلیک  1مورد ) نمایید انتخاب را آن ، قسمت این از باشد جدید محصول با مرتبط

در تصویر( . 2نمایید )مورد   

 

 



 

 

: مرتبط فایلهای  

   یا  pdf، تصویر فایل مثل نیز ای جداگانه فایلهای محصول یک برای اگر. بعد از ذخیره محصول این سربرگ نمایش داده می شود 

word عنوان به  .درج نمایید قسمت این از توانید   می را فایل آن ، باشد نمایش قابل محصول کنار در بخواهید که باشید داشته 

 ... و محصول کاتالوگ مثال

 فهرست محصوالت :

 را محصول موجودی و شرح ، کد ، نام قبیل از شان مشخصات  همراه به را محصوالت تمامی فهرست توانید می قسمت این در

 .نمایید ویرایش را آن محصول، هر روی بر کلیک با و نموده مشاهده

در  2)مورد ها آن ی مشاهده همچنین و در تصویر( 1)مورد  محصول های مشخصه برای مقادیر کردن وارد امکان این بر عالوه

  .  دارد وجود نیزتصویر(

 



 

  مشخصه جدید :

 محصول تعریف در فنی مشخصات سربرگ در سپس و تعریف را محصول هر به مربوط های مشخصه توانید می قسمت این در

 .  نمایید دهی مقدار و انتخاب را ها آن ، جدید

 . را انتخاب نمایید  مشخصه جدیدبرای این منظور از منوی سمت راست گزینه ی 

در این قسمت با توجه به این که مشخصه مورد نظر قرار است در سایت فارسی قرار گیرد و یا انگلیسی زبان مورد نظر را  زبان :

 )استفاده در سایت های چندزبانه( انتخاب نمایید .

نوشتن مقدار مشخصه را تعیین می کنید که برای مقادیر فارسی راست به چپ و برای مقادیر قسمت جهت در این   جهت :

 (در تصویر 1مورد)انگلیسی چپ به راست را انتخاب نمایید .

 (در تصویر 2مورد)در نظر می گیرید .جه به عملکرد مشخصه نامی برای آن در این قسمت با تونام : 



 ، شخصاتمگروه برای هر نوع از  دتا بتوانی دبندی نماییهگرو مشخصات محصول را، ابتدا باید  قبل از افزودن مشخصه  گروه :

 (در تصویر 3مورد) .یدتعریف نمایرا ای  های جداگانه مشخصه

 کلیک نمایید . ذخیرهو در انتها روی کلید 

 

 . بعد از ذخیره مشخصه نمایش داده می شوندحذف و خروج از انتشار  نکته : کلید های

 حذف : مشخصه مورد نظر را حذف می کند .

 خروج از انتشار : موقتا مشخصه نمایش داده نمی شود ولی عمال در فهرست مشخصه ها قرار دارد .

 فهرست مشخصات :

 هر روی بر کلیک با توان می که دهد می نشان را اید کرده ایجاد مختلف محصوالت برای که را مشخصاتی همه فهرست قسمت این

 . نمود ویرایش و کرده باز را آن مشخصه،



 

 نشان تجاری جدید :

را در این قسمت وارد شرکت توان تصویر و مشخصات آن  می ، اگر محصوالت دارای نشان تجاری شرکت یا کارخانه سازنده باشند

 .نمایش باشد  نشان تجاری آن نیز قابل کرد تا در هنگام نمایش محصول،

مورد نظر قرار است در سایت فارسی قرار گیرد و یا انگلیسی زبان مورد نظر را  نشان تجاریدر این قسمت با توجه به این که  زبان :

 انتخاب نمایید . )استفاده در سایت های چندزبانه(

 قسمت وارد کرد. نیرا در ا ینشان تجار ایمحصوالت  دکنندهینام تول توان ی: م یعنوان نشان تجار

تا  شود یوارد م تیقسمت آدرس کامل آن سا نیدر ا باشد، یکیالکترون تیسا یمحصوالت دارا دکنندهی: اگر تول تیساآدرس  

 .ودمحصوالت را مشاهده نم دکنندهیمربوط به تول تیسا بتوان ، محصول ینشان تجار یبر رو کیمحصوالت و با کل شیهنگام نما

 .دهد یم شینما ید راا کرده محصول را وارد یرا که در آن روز نشان تجار ی: زمان خیتار 

 تیتا در سا نیدک رفعالیآن را غ توان یم ازیدر صورت ن است، شینما  فعال و قابل ینشان تجار فرض، شی: در حالت پ تیوضع 

 نباشد. شینما  قابل

 محصول وارد نمود. دکنندهیتول ایمحصول  یرا در مورد نشان تجار یحاتیتوض توان یقسمت م نی: در ا شرح 

قسمت وارد  نیکه در ا باشند  یم یکوچک ریتصاو یبرند محصول دارا ای ،محصول ینشان تجار ی: در حالت کل کوچک ریتصو 

 .شود یم

 .باشد شینما  قابل تیتا در سا شود  یقسمت وارد م نیادر  داشته باشد، یبزرگتر ریتصو ی: اگر نشان تجار بزرگ ریتصو 



 

 :  های تجاری نشانفهرست 

عالوه بر این امکان  . و ویرایش نمود را مشاهده که قبال ایجاد شده است های تجاری توان فهرست نشان از طریق این گزینه می

 جستجو نیز وجود دارد .

 : فهرست شهرها و استانهای تحت پوشش

انتخاب نمایند را  ، مشتریان هنگام خرید و ثبت سفارش دخواهی و شهرهای مربوط به هر استان را که می از طریق این گزینه استان

 .  دنوارد نمای کنند خود را با توجه به استان و شهری که در آن زندگی میسکونت آدرس محل  کاربران بتوانندتا  می نمایید وارد

 را کلیک نمایید . فهرست استان ها نمایش داده می شود . فهرست شهرها و استانهای تحت پوشش برای این منظور گزینه 



 امکان ایجاد استان جدید را به شما می دهد . استان جدید :

می توان الویت ها را به صورت عددی وارد و روی  .مشخص می کند  ، ر را در لیست نمایشمحل قرارگیری استان مورد نظالویت : 

 . نمودکلیک  اعمال تغییراتکلید 

 اعمال تغییراتبا کلیک بر روی این کادر می توان استان مورد نظر را فعال و یا غیرفعال نمود و سپس روی کلید فعال بودن : 

 در صورتی که استانی غیرفعال باشد نمایش داده نخواهد شد . کلیک نمود .

 .گزینه نیست در صورت نداشتن ماژول فروشگاه و پرداخت آنالین نیازی به استفاده از ایننکته : 

 

 

برای این منظور بر روی شهرهای استان مربوطه که در زیر هر استان در کادر قرار داده شده است   ایجاد شهرهای هر استان :

 کلیک نمایید . شهرجدیدکلیک نمایید و سپس در صفحه باز شده روی کلید 



 

 

مورد نظر قرار است در سایت فارسی قرار گیرد و یا انگلیسی زبان مورد نظر را انتخاب  شهردر این قسمت با توجه به این که  زبان :

 نمایید . )استفاده در سایت های چندزبانه(

که غیرفعال باشد ، شهر نمایش  . در صورتی یا غیرفعال است در این قسمت مشخص می کنید که شهر مورد نظر فعال وضعیت :

  داده نخواهد شد .

 ین قسمت نام شهر را وارد نمایید .در ا نام :

 در این قسمت کد شهر را وارد نمایید . کدشهر :

 در این قسمت محل قرارگیری شهر ایجاد شده را در لیست مشخص می کند . اولویت :

 

 

 

 

 



 قیمت : ویرایش

ی  گزینه طریق از عالوه بر این قیمت محصول را وارد نمایید،  نهایی قیمتدر کادر  می توانید  در هنگام تعریف محصول جدید

 یکجا بصورت ها آن به مربوط های قیمت همراه به را محصوالت تمام لیست بتوانید این امکان وجود دارد که نیز قیمت ویرایش

  .و یا ویرایش کرد  مشاهده

 

 : ها قیمت Excel ارسال

 نماییددریافت کرده اید را ، ویرایش و آن را بارگذاری  Excelخروجی بصورت در این قسمت می توانید فایلی که قبال از بخش 

در انتها بر روی  ودر تصویر(  2باشد )مورد  کدو یا  نامبه روز رسانی بر اساس  مشخص می کنید که  سپس در تصویر( 1مورد )

در اینصورت تغییرات وارد شده در فایل اکسل به صورت یکجا به لیست محصوالت  .  در تصویر( 3)مورد  دکمه ارسال کلیک نمایید

 اعمال می گردد .



 

 : Excel بصورت خروجی

 در را Excel فایل توان می و است نمایش  قابل مرتب و یکپارچه بصورت آن های قیمت و محصوالت تمام لیست قسمت این در

 (قیمت ها Excelمنوی ارسال  –) از این فایل در بروزرسانی قیمت ها استفاده می شود . کرد چاپ و دریافت خروجی



 

 : میانبرها

 .کنید   می استفاده محصوالت با مرتبط ماژولهای به سریعتر دسترسی برای گزینه این از

 : ها بندی گروه فهرست

 جداگانه بطور را محصوالت از گروه هر و کنید تفکیک هم از سایت در نمایش برای را آن فنی مشخصات و محصوالت بخواهید اگر

 محصول افزودن هنگام و  نموده بندی گروه را آن مشخصات و محصوالت باید قسمت این در ، دهید نمایش مختلف صفحات در و

 . نمایید انتخاب را محصول گروه جدید،



 

 : دهیمنمایش  ه محصوالت را در سایتچگون

  در ماژول مدیریتبرای این منظور ،  نموداستفاده  تی محصوالیش آن در سایت باید از کادر پویابرای نمابعد از ایجاد محصول ، 

در تصویر( سپس در صفحه ای باز شده ، از لیست کشویی محصوالت  1روی شکلک کادر پویا کلیک نمایید )مورد، (CMS) محتوا

 و با توجه به نیاز خود یکی از انواع کادر پویا را انتخاب نمایید .  در تصویر( 2)مورد را انتخاب



 

 

 کادر پویای محصوالت :

در تمامی کادرها یکسان  افکتو  رسانه مرتبط،  نحوه نمایش،  عنوانبرای کار با کادرهای پویا به خاطر داشته باشید تب های 

هستند و تنها بخش پارامتر است که در کادرهای مختلف، شامل مقادیر متفاوتی است. به همین دلیل ما نیز در اینجا تنها به 

 . توضیح بخش پارامترها می پردازیم

 کادرپویای اسالیدر محصوالت 

 : دهید نمایش و کرده انتخاب اید داده انجام که هایی گروهبندی براساس را محصوالت توانید می دیتا مشخصات درسربرگ

خود  در زیرپورتالآن ها د و شما بخواهید از گروهبندی ناگر محصوالت در زیرپورتال دیگری قرار داشته باش سایت : انتخاب

تال را داشته ا انتخاب نمایید و در صورتی که دسترسی به آن زیرپورر از لیست کشویی سایت مورد نظر کافیستاستفاده نمایید 

 لیست گروهبندی ها را خواهید دید .با کلیک روی انتخاب گروه باشید 

 را خود نظر مورد گروهکلیک نمایید و در صفحه نمایش داده شده  گروه محصوالتروی کلید  این منظوربرای گروه محصوالت :  

 . دهید فشار را گروه انتخاب کلید و کرده انتخاب

 روی کلید انصراف کلیک نمایید .انصراف : برای حذف گروه 



 

 

 

 : نمایید تعیین را اطالعات نمایش نحوه زیر پارامترهای تنظیم با توانید می شما ظاهری مشخصات سربرگ در

 براساس محصوالت که نمایید مشخص توانید می شما.  باشد می شما سایت واکنشگرایی به مربوط بخش این:  ها ستون تعداد

 را اطالعات ، عریض نمایشگرهای در مثال برای.  شود داده نمایش شکلی چه به میکند استفاده سایت بازدیدکننده که نمایشگری

 داده اختصاص عنوان هر به ستون یک موبایل در و ستون دو تبلت در ، ستون 4 در متوسط نمایشگرهای در ، ببیند ستون 6 در

 . نماید می انتخاب را مناسب خروجی فرض پیش بصورت سیستم ندهید تغییر را قسمت این چنانچه اما.  شود

 اسالیدر ارتفاع بماند خالی فیلد این اگر.  کرد تعیین اینجا در توان می پیکسل مقیاس در را محصوالت اسالیدر کلی ارتفاع:  ارتفاع

 . شد خواهد تصاویر ارتفاع اندازه به

 اینجا. باشد داشته فاصله مقدار چه خود کناری تصویر از تصویر هر که کرد تعیین توان می قسمت این از:  هم از اسالیدها فاصله

 .باشد می پیکسل مقیاس نیز

 با:  مختصر توضیحات نمایش و تصویر روی عنوان کردن غیرفعال،  ی محصولباال در تاریخ نمایش ، تاریخ نمایش ، عنوان نمایش

 . کرد غیرفعال یا فعال سایت خروجی در را آنها نمایش توان می پارامترها این از هرکدام زدن تیک

فرض کنید می خواهید تعدادی از محصوالت جدید خود را در اسالیدر نمایش دهید و از طریق یک لینک ، عنوان لینک آرشیو : 

اربران خود در این تایپ کاربر را به صفحه ای که تمام محصوالت قرار دارند هدایت نمایید . برای این منظور عبارتی برای هدایت ک

 می نمایید . به عنوان مثال ادامه اخبار ، محصوالت بیشتر و ...

 (صفحه ی مورد نظر URL) ایجاد شده را وارد می نمایید .که قبال ی ا در این قسمت آدرس صفحه لینک آرشیو :



 

 

 

 : نمایید کنترل صفحه یک در را محصوالت تعداد نمایش توانید می بندی صفحه سربرگ در

و تعداد محصوالت شما جهت نمایش از تعداد ستون هایی که در  در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد نمایش صفحه بندی :

سربرگ مشخصات ظاهری مشخص کرده اید بیشتر باشد ، بقیه محصوالت را در صفحه ی دیگر نمایش می دهد و با کلیک روی 

 قرار دارد می توانید به صفحات دیگر بروید . در زیر اسالیدر که شکلک هایی

 در این قسمت تعداد محصوالت جهت نمایش در اسالیدر را مشخص می نمایید . تعداد محصوالت :



 

 

 : نمایید مشخص را اسالیدر در محصوالت تصاویر نمایش نحوه موجود پارامترهای تنظیم با توانید می تصاویر مشخصات سربرگ در

 پویای کادر چون عمال که شود نمی داده نمایش دیگر ها شرکت تصویر باشد فعال تیک این که صورتی در تصویر :عدم نمایش 

 .بماند غیرفعال گزینه این است بهتر است اسالیدر

 در را تصاویر گزینه این کردن فعال با نمایید وارد ارتفاع و عرض کادر این در تصاویرتان برای که درصورتی کشیدن تصویر :

  .رساند می نظر مورد اندازه به و کشیده باشند داشته کمتر ارتفاعی و عرض که شرایطی

 پیکسل به شده وارد عدد)در این قسمت می توانید برای نمایش تصویر خود در اسالیدر ، عرض دلخواه وارد نمایید .  عرض تصویر :

 (باشد می

 پیکسل به شده وارد عدد)دلخواه وارد نمایید .  ارتفاعدر این قسمت می توانید برای نمایش تصویر خود در اسالیدر ،  ارتفاع تصویر :

 (باشد می

Padding : فاصلهعددی که در این قسمت وارد می کنید باعث می شود به تصاویر شما از باال ، راست ، پایین و چپ  تصاویر 

 (باشد می پیکسل به شده وارد عدد. )شود  اضافه



 

 

 : باشد می زیر بصورت سایت در محصوالت اسالیدر پویای کادر طریق از اطالعات نمایش نحوه نهایت در

 

 

  کادرپویای فهرست چرخشی محصوالت 

 نمایید : تعیین را اطالعات نمایش نحوه زیر پارامترهای تنظیم با توانید می شما ظاهری مشخصات سربرگ در

درصورتی که این گزینه را انتخاب نمایید عنوان محصوالت در فهرست چرخشی نمایش داده نمی شود و  :عدم نمایش عنوان 

 بالعکس .

درصورتی که این گزینه را انتخاب نمایید قیمت محصوالت در فهرست چرخشی نمایش داده نمی شود و  عدم نمایش قیمت :

 بالعکس .



 

 

 دهید : نمایش و کرده انتخاب اید داده انجام که هایی گروهبندی براساس را محصوالت توانید می دیتا مشخصات درسربرگ

گروه : با کلیک روی کلید انتخاب گروه ، می توانید گروه مورد نظر را جهت نمایش محصوالت انتخاب نمایید .

 

 

 

 : نمایید کنترل صفحه یک در را نحوه نمایش توانید می ابزار سربرگ در

 در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد فقط محصوالت جدید نمایش داده می شوند . داده شود :فقط محصوالت جدید نمایش 

امکان تغییر این مدت از طریق  .یک محصول جدید شناخته می شود  روز به عنوان 30ایجاد شده تا  نکته : محصول

  تنظیمات سمپا امکان پذیر است .

این گزینه انتخاب شده باشد با کلیک روی محصوالت در فهرست چرخشی ، به در صورتی که  عدم لینک به صفحه جزییات :

 تقل نخواهید شد .صفحه جزییات من



 

 

 : نمایید کنترل صفحه یک در را محصوالت تعداد نمایش توانید می بندی صفحه سربرگ در

 می کنید .در این قسمت تعداد محصوالتی که در صفحه نمایش داده شود را مشخص تعداد آیتم ها : 

 

 

 کادر پویای فهرست محصوالت با امکان مقایسه 

 نمایید : تعیین را اطالعات نمایش نحوه زیر پارامترهای تنظیم با توانید می شما ظاهری مشخصات سربرگ در

 د .نمشخص می کنید که محصوالت چندستونی نمایش داده شودر این قسمت  تعداد ستونها :

 انتخاب این گزینه ، تصویر محصول در کادر نمایش داده نمی شود . با عدم نمایش تصویر :

و در واقع امکان مقایسه ی محصوالت با د شد نمایش داده نخواه مقایسهبا انتخاب این گزینه ، کلید  عدم نمایش قسمت مقایسه :

 یکدیگر را نخواهید داشت .



، وارد کرده اید  محصول کدینگدر قسمت ، در هنگام ایجاد آن با انتخاب این گزینه ، کد محصول که عدم نمایش کد محصول : 

 نمایش داده نخواهد شد .

وارد کرده  توضیح مختصربا انتخاب این گزینه ، توضیحات محصول که در هنگام ایجاد آن ، در قسمت  عدم نمایش توضیحات :

 اید ، نمایش داده نخواهد شد .

وارد کرده  نشان تجاریکه در هنگام ایجاد آن ، در قسمت  محصول با انتخاب این گزینه ، نشان تجاری عدم نمایش نشان تجاری :

  اید ، نمایش داده نخواهد شد . 

 با انتخاب این گزینه ، امتیاز برای محصول نمایش داده نخواهد شد . عدم نمایش امتیاز محصول :

 گزینه ، لینک اطالعات بیشتر برای محصول نمایش داده نخواهد شد .با انتخاب این  عدم نمایش لینک اطالعات بیشتر :

 تخفیف از قبل قیمتو  نهایی قیمتبا انتخاب این گزینه ، قیمت محصول که در هنگام ایجاد آن ، در قسمت  نمایش قیمت :

 وارد کرده اید ، نمایش داده می شود .

 درکنار هر محصول نمایش داده خواهد شد .  به سبد خرید افزودنبا انتخاب این گزینه ، کلید  نمایش دکمه خرید :

 ، کلیدبا انتخاب این گزینه حتی با صفر بودن موجودی محصول  فعال کردن دکمه خرید در صورت صفر بودن موجودی محصول :

 خرید نمایش داده خواهد شد .

محصوالت را تغییر داد و به صورت فهرستی ساده  نحوه نمایشمی توان با انتخاب این گزینه  فعال کردن نمایش ساده محصوالت :

 از محصوالت درآورد .



 

 

 دهید : نمایش و کرده انتخاب اید داده انجام که هایی گروهبندی براساس را محصوالت توانید می دیتا مشخصات درسربرگ

 انتخاب نمایید . گروه : با کلیک روی کلید انتخاب گروه ، می توانید گروه مورد نظر را جهت نمایش محصوالت



 

 

 : نمایید کنترل صفحه یک در را نحوه نمایش توانید می ابزار سربرگ در

مرورگر نمایش داده  در صفحه ی جدیدیک با انتخاب این گزینه ، محصول انتخاب شده در  باز شدن لینک ها در صفحه جدید :

 می شود .

 در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد فقط محصوالت جدید نمایش داده می شوند . فقط محصوالت جدید نمایش داده شود :

امکان تغییر این مدت از طریق  .یک محصول جدید شناخته می شود  روز به عنوان 30ایجاد شده تا  نکته : محصول

  تنظیمات سمپا امکان پذیر است .

 قیمت محصوالت در باالی صفحه نمایش داده می شود . مربوط به اکسل فایل با انتخاب این گزینه ، نمایش اکسل قیمت ها :

با انتخاب این گزینه ، برچسب محصول که در هنگام ایجاد آن ، در قسمت  برچسب ها وارد کرده اید ، نمایش  نمایش برچسب ها :

 داده می شود .

 



 

 

 بر اساس حالت های مختلف کنترل نمایید :می توانید مرتب سازی محصوالت را یک صفحه را در سربرگ مرتب سازی 

در این قسمت می توانید مشخص کنید که فهرست محصوالت شما با چه حالت مرتب سازی  مرتب سازی محصوالت :پیش فرض 

 پیش فرضی نمایش داده شود . به عنوان مثال بر اساس قیمت محصوالت به صورت صعودی و یا نزولی و ...

در این قسمت می توانید عالوه بر حالت پیش فرض مرتب سازی محصوالت یک سطح دیگر  ت :سطح دوم مرتب سازی محصوال

نزولی نمایش داده شود ولی اگر چند محصول دارای  –مرتب سازی نیز داشته باشید . به عنوان مثال محصوالت را بر اساس قیمت 

 .اولویت یکسان بودند بر اساس امتیاز آن ها را مرتب سازی کند 

 با انتخاب این گزینه ، کادر مربوط به مرتب سازی نمایش داده نمی شود . ایش بخش مرتب سازی :عدم نم

به لیست مرتب سازی اضافه می  ارزانترینو  گرانترینبا انتخاب این گزینه ، موارد  نمایش بخش مرتب سازی بر اساس قیمت :

 شود .

به لیست مرتب سازی  قدیمی ترینو  جدیدترینبا انتخاب این گزینه ، موارد  نمایش بخش مرتب سازی بر اساس تاریخ انتشار :

 اضافه می شود .

به لیست  نزولی-موجودیو  صعودی-موجودیبا انتخاب این گزینه ، موارد  نمایش بخش مرتب سازی بر اساس موجودی :

 مرتب سازی اضافه می شود .



به  نزولی-کدمحصولو  صعودی-کدمحصولب این گزینه ، موارد با انتخا نمایش بخش مرتب سازی بر اساس کد محصول :

 لیست مرتب سازی اضافه می شود .

 (نزولیمرتب سازی )آ-یو  (صعودیمرتب سازی ی)-آبا انتخاب این گزینه ، موارد  نمایش بخش مرتب سازی بر اساس نام :

 به لیست مرتب سازی اضافه می شود . 

به لیست مرتب سازی اضافه می  پربیننده ترینبا انتخاب این گزینه ، مورد  پربیننده ترین :نمایش بخش مرتب سازی بر اساس 

 شود .

 به لیست مرتب سازی اضافه می شود . محبوبترینبا انتخاب این گزینه ، مورد  ترین : نمایش بخش مرتب سازی بر اساس محبوب

 



 

 

 : نمایید کنترل صفحه یک در را محصوالت تعداد نمایش توانید می بندی صفحه سربرگ در

 در را نمایش تعداد پارامتر این کردن فعال طریق از توانید می باشند زیاد موجود محصوالت تعداد چنانچهنمایش صفحه بندی : 

 .نمایید  پیدا دسترسی محصوالت سایر به بندی صفحه با و کرد محدود صفحه یک

 دهید قرار 20 برابر را آیتم ها تعداد چنانچه مثال برای.  کند می مشخص را شده داده نمایش محصوالت کل تعداد تعداد آیتم ها :

 فهرست برای صفحه هر در محصول 4 با صفحه 5 ، باشد فعال نیز بندی صفحه نمایش و 4 را صفحه یک آیتم های تعداد و

 . دید خواهیم محصوالت



در این قسمت می توانید با وارد کردن یک عدد ، تعداد نمایش محصوالت در یک صفحه را مشخص  تعداد آیتم های یک صفحه :

 نمایید . 

برای تعداد نمایش محصوالت در یک صفحه استفاده می شود . با انتخاب این گزینه مورد از این قسمت  عدم نمایش تعداد نمایش :

 در تصویر باال نمایش داده نمی شود . 1

 

از این قسمت برای رفتن به یک صفحه ی خاص استفاده می شود برای این منظور شماره صفحه را در کادر عدم نمایش برو به : 

 وارد نمایید و روی کلید برو به کلیک نمایید . 

ی گیرد کاربرد این قسمت برای زمانی که صفحه بندی صورت م در تصویر باال نمایش داده نمی شود . 2مورد با انتخاب این گزینه 

  دارد .

 

 

 



 : باشد می زیر بصورت سایت در محصوالت اسالیدر پویای کادر طریق از اطالعات نمایش نحوه نهایت در

 

 

 کادر پویای کادر جستجو 

کافیست عبارت مورد نظر را در کادر تایپ نمایید  این کادر پارامتری ندارد و برای جستجو میان محصوالت از آن استفاده می شود .

در زیر نمونه ای از این کادر قرار داده شده است .و روی کلید جستجو )عالمت ذره بین ( کلیک نمایید .   



 

 

 کادر پویای فیلتر محصوالت 

 نمایشی به صورت زیر خواهید داشت : با استفاده از این کادر پویا 

کادر پویای فیلتر  -1کادر پویا استفاده نمایید :  2برای این که نمایشی به صورت زیر داشته باشید باید از :  1نکته 

 در تصویر زیر( آبی محصوالت)کادر 

 کادر پویای محصوالت فهرست محصوالت با امکان مقایسه)کادر قرمز در تصویر زیر( -2

: برای اینکه امکان فیلتر محصوالت هر گروه را داشته باشید ، ابتدا باید آن ها را گروهبندی نمایید .)استفاده  2 نکته

 از ماژول گروهبندی(

 



 

 

 

 

 

 

 



 قابل مشاهده است : "پرینتر"در زیر تصویری از گروهبندی محصول 

 

 

 با انتخاب این گزینه بخش امتیاز محصول نمایش داده نخواهد شد . عدم نمایش فیلتر بر اساس امتیاز :

راهنمای ) برند ها در واقع نشان های تجاری هستند که برای محصوالت خود ایجاد می کنید عدم نمایش فیلتر بر اساس برند :

 شد . دنمایش داده نخواهاین قسمت و با انتخاب این گزینه ،  (ایجاد نشان تجاری جدید

 با انتخاب این گزینه بخش محدوده قیمت نمایش داده نخواهد شد . عدم نمایش فیلتر بر اساس قیمت :

 حصوالت نمایش داده نخواهد شد .مبا انتخاب این گزینه بخش گروه  عدم نمایش فیلتر بر اساس گروه :

در این قسمت یک مقدار عددی وارد می کنید تا کاربر بتواند با حرکت میله ی لغزنده به سمت راست و  میزان تغییرات قیمت :

 را بر اساس قیمت جدید ببیند . نتیجهبه اندازه مقدار وارد شده تغییر قیمت بدهد و ، چپ 

 قیمت را در زمان فیلتر مشخص می کند .  کمترینی است که دیک مقدار عد حداقل قیمت :

 قیمت را در زمان فیلتر مشخص می کند . بیشترینی است که دیک مقدار عد حداکثر قیمت :

 

در این قسمت مشخص می کنید که در این کادر پویای چه گروه محصوالتی نمایش داده شوند . برای این منظور گروه محصول : 

 اب نمایید . )تیک بزنید(خکافیست گروه های موردنظر را انت



با انتخاب این گزینه ، گروه های هر محصول بسته خواهند بود و با کلیک روی محصول زیر گروه  روه های فیلتر گروه :بسته بودن گ

های آن محصول نمایش داده می شود . این کار باعث می شود که در صورتی که گروه محصوالت زیادی دارید در ابتدای کار ، 

 ز داشت زیرگروه های مربوطه را ببیند . کاربر دچار سردرگمی نشود و فقط با انتخاب هر گروه محصولی که نیا


