
 

 

 مرسا  شرکت  برخی از امکانات موجود در وب سایت های ارائه شده توسط

 فارسی و پیشرفته) مدیریت سایت (  کنترل پنل .1

 از مدیران امکان تعریف و تخصیص وظیفه و دسترسی کامل یا محدود به هر کدام .2

 گرافیکی سایت به دلخواه مشتریطراحی قالب  .3

 قابلیت حذف و اضافه نمودن امکانات جانبی برای وب سایت در هر زمان .4

 ) افزودن بی نهایت زبان ( امکان چند زبانه کردن وب سایت .5

 قابلیت ایجاد بی نهایت صفحه .6

 ار پیشرفتهیویرایشگر متن بس .7

 مدیریت انتشار مطالب .8

 صفحه تماس با ما به همراه فرم تماس با ما ، اطالعات تماسویرایش  .9

 قابلیت پرداخت آنالین با کلیه کارت های شتاب از طریق وب سایت .11

 emailایجاد نا محدود  .11

12. Park domain  نا محدود 

13. Sub domain نا محدود 

 نقشه سایت .14

 امکان ایجاد ، ویرایش ،و حذف مطالب از کنترل پنل .15

 او حذف تمامی منوه امکان ایجاد ، ویرایش .16

 آمار گیر پیشرفته با تفکیک آماری بر حسب روز ، هفته ، ماه و سال .17

 نطر سنجی ، آخرین اخبار ، اسالید شو و ... .18

 ایجاد منو های عمودی و افقی به تعداد دلخواه با مدیریت آسان .19

 ایجاد کلمات کلیدی برای هر مطلب .21

 یایجاد هر نوع فرم و فیلدهای آن به دلخواه مشتر .21

 ثبت سفارش آنالین .22

 مدیریت گالری .23
 

 
 



 

 آرشیو صفحات .24

 امکان پخش فیلم .25

 امکان تغییر قالب سایت در هر زمان .26

 دارای جستجوی پیشرفته داخل سایت .27

 امکان درج تبلیغات به صورت نا محدود .28

 print , pdf , end mailامکان ایجاد آیکونهای  .29

 سایت  RSSایجاد  .31

 Emailو   SMSایجاد خبرنامه  .31

 عضو گیریامکان  .32

 اص برای اعضاسترسی خدادن سطح د .33

 مدیریت کاربران عضو شده .34

 امکان ارسال ایمیل گروهی برای کاربران .35

 امنیت باال .36

 بهینه سازی شده برای موتور های جستجو .37

 SMSامکان متصل کردن وب سایت به پنل  .38

 php , html , jquery , Ajaxاستفاده از تکنولوژی  .39

 sql مندقدرت استفاده از پایگاه داده .41

 ... و ده ها امکانات دیگر .41
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