دوره عملی ساخت فروشگاه اینترنتی
(تحت وب)BackEnd-

امکانات پروژه :
 تعداد نامحدود دسته بندی تعداد نامحدود زیردسته (دسته بندی های زیرین تا نامحدود پله) مرتب سازی نمایش دسته بندی های اصلی در فروشگاه مرتب سازی زیر دسته ها در فروشگاه (به صورت نا محدود) تعداد نامحدود محصول امکان اضافه کردن یک محصول به چندین دسته بندی (نا محدود) امکان فعال و غیر فعال کردن روشهای خرید برای هر محصول فعال و غیر فعال کردن محصوالت تصویر هر محصول در دو اندازه (کوچک و بزرگ) امتیاز به محصول (نمایش به صورت ستاره) جستجوی محصوالت (در عنوان و توضیحات) جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای محصوالت (دسته بندی  ،قیمت و)... نمایش درختی دسته بندی ها -گالری تصاویر محصول (تصاویر محصول از زوایای مختلف به تعداد دلخواه)
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 پشتیبان گیری ) (backupپیشرفته در پنل مدیریتی درج نظر کاربران برای هر محصول معرفی محصوالت مرتبط در کنار هر کاال جستجوی اقالم در بخش مدیریتی (عنوان و توضیحات) ثبت تمامی سفارشات در پایگاه داده (بانک اطالعاتی فروشگاه) ارسال ایمیل هنگام سفارش به مدیر سایت و مشتری (در صورت فعال کردن) جستجوی سفارشات در پنل مدیریتی (بر اساس وضعیت یا شماره سفارش) مشاهده اقالم سفارش شده (سبد خرید) بدون تغییر صفحه کنترل مقدار موجود در انبار (محصوالت مجازی و حقیقی) تعریف  Meta Tagبرای هر دسته بندی و محصول ساخت نقشه سایت پرداخت بدون نیاز به ثبت نام (سیستم به صورت پیش فرض دارای سیستم عضویت نمی باشد) ارسال ایمیل به مشتری بعد از هر خرید (در صورت فعال کردن) مدیریت پیشرفته مشتریان (تفکیک خرید و روشهای خرید) پیاده سازی بر اساس برنامه نویسی چند الیه گزارش از بیشترین بازدید از دسته بندی ها و محصوالت گزارش اختصاری از وضعیت فروشگاه به صورت کلی گزارش اختصاری از فروش روزانه -گزارش انحصاری از کلیه روشهای فروش
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