
 :اطلس کسب وکار محصولات

به یاد داشته  چنانچه .استفاده می شودجهت درج و معرفی محصولات شرکت هایی که در اطلس کسب و کار شرکت ها ثبت شده اند،  این ماژول
اینجا می در اما جهت معرفی مختصر محصولات و خدمات شرکت ها وجود داشت،  یبخش ،در بخش مشخصات کلی ،باشید در معرفی شرکت ها

 توان تمامی محصولات را بصورت کامل و با جزئیات به همراه تصویر و کاتالوگ معرفی نمود.

تا علاوه بر کاربران سمپا، اعضای سایت نیز بتوانند از بخش پنل کاربری خود،  دارد وجود نیز اینجا در امکان این b2b های اطلس سایر مشابه
                                                 نمایند. معرفیخود را  محصولات پس از ثبت شرکت،

 

 :محصولات  کار و کسب اطلس کار روش

سامانه مدیریت محتوای سمپا کلیک کرده در صفحه نخست  محصولاتروی تصویر اطلس کسب و کار  است کافی ماژول این به دسترسی جهت
 و یا از منو سمت راست اطلس کسب و کار محصولات را انتخاب نمایید.

 

برای یافتن محصول  درون ماژولییک کادر جستجوی  تنهاکه  خواهید شدچنانچه برای اولین بار وارد این ماژول شوید با صفحه ای خالی مواجه 

در غیر اینصورت پس از ورود به ماژول فهرستی از  دارد.وجود برای درج محصولات  "جدید"یک کلید  ورد نظر از میان محصولات ثبت شده وم
 خواهید دید. به همراه وضعیت آنها ی که ثبت شده اند رامحصولات



 

 به زیر در. شود می باز محصولات اطلاعات ثبت و درج برای نیاز مورد پارامترهای و مشخصات با ای صفحه "جدید" کلید روی بر کلیک از پس
 :خواهیم داد توضیح را سربرگ هر روی بر موجود پارامترهای ،ضیلتف

:"مشخصات کلینام و "سربرگ 

 



 :از این قسمت مدیریت می شود. مختلفدرصورتی که سایت شما چندزبانه باشد، درج محصولات در زبان های  زبان 

 نوع آن را میتوان مشخص کرد. درنتیجهدر این قسم شرکت ها یا ارائه دهنده کالا هستند یا خدمات. محصول: نوع 

 باید انتخاب کرد تا در اطلاعات مربوط به آن نمایش داده شود.شرکت ارائه دهنده این محصول را شرکت:  انتخاب 

 

 .جهت افزودن شرکت مرتبط کافی است مطابق تصویر زیر اقدام نمایید

 

  :نام محصول در این قسمت نوشته می شود.عنوان 

 اردد کاربرد آن در محصول این که است صنایعی نام یا و محصول مصطلح و اختصاری نام کلیدی کلمات از ی: منظورکلمات کلید. 

 یکی از امکانات خوب این ماژول امکان ایجاد گروهبندی برای هر شرکت می باشد. یعنی علاوه بر محصولات:  داخلی بندی گروه

ای ه از شرکت ارائه دهنده آنها ایجاد کرد می توان برای هر شرکت گروهبندی فارغاینکه می توان گروه بندی کلی برای تمامی محصولات 

 استفاده از گروهبندی داخلی مانند تصویر زیر اقدام نمایید.برای ایجاد و  اخلی و اختصاصی تعریف نمود و محصولات را دسته بندی کرد.د

 



 اگر محصول دارای کدینگ خاصی است می توان آن را در این قسمت نوشت.د: ک 

  :قیمت اصلی محصول در اینجا وارد می شود.قیمت 

 د کرد تا با نشان دادن قیمت واقعی ارباشد می توان قیمت آن را اینجا وشامل تخفیف درصورتی که محصول : تخفیف از بعد قیمت

 و قیمت بعد تخفیف مشتری از میزان تخفیف اطلاع پیدا کند.

 موجودی انبار از این محصول را مشخص می کند.: مقدار 

 :"عکس و توضیح مختصر"ربرگ س

 

 .نمود, آلبوم تصاویر، و یک توضیح مختصر اضافه یک تصویر در کنار عنواندر این قسمت می توان برای محصول  

  



 :"مشخصات فنی "سربرگ 

 
 را باید نوشت. آنتولید شده، علامت تجاری، شماره مدل و توضیحات فنی  ی که محصول در آنمشخصات فنی از قبیل کشور ،در این قسمت

  



 :"پرداخت و حمل و نقلشرایط "سربرگ 

 
از طرفی در این بخش می  در این بخش تمامی پارامترهای لازم جهت درج اطلاعات مربوط به شرایط پرداخت و حمل و نقل محصول وجود دارد.

 توان مشخص کرد که حداقل میزان سفارش مجاز برای این محصول چقدر است.

 :"شرایط عرضه محصول"سربرگ 

 
 در این قسمت می توان درج نمود. را بسته بندینحوه زمان تحویل و  میزان ظرفیت تولید،

  



 :"تنظیمات"سربرگ 

 
 :بندی کرد و به ترتیب دلخواه  یتوبراسای عددی که در این قسمت نوشته می شود می توان محصولات یک شرکت را اول اولویت

 لازم به توضیح است که اعداد کوچکتر اولویت بالاتری دارند. نمایش داد.

  تنها برای کاربران سمپا قابل رویت می باشد و آنها هستند که اطلاعات درج  "شود داده نمایش سایت در محصول این "گزینه

 شده توسط اعضای سایت را تایید می کنند تا در سایت نمایش داده شود.

پس از درج اطلاعات شرکت زمانی که اطلاعات را ذخیره می نمایید بخش هایی که در تصویر مشخص شده اند به این 

 ماژول اضافه می شوند. 

 
  



 گروهبندی محصولات:

ه گروه بندی آنها در سایت نمایش داد ساز شرکت تولید کننده بر اسا فارغمی توان تمامی محصولات را به گروه های کلی تقسی بندی نمود تا 

ده آن ف ارائه دهنیک گروه می توان تهیه کرد تا متقاضی خرید آن بتواند با شرکت های مختل ین ترتیب مرجعی از تمامی محصولاتشوند. به ا
 است دهش داده نشانبالا  تصویر در که "گروهبندی فهرست" لینک روی بر کافیست این منظور براینماید.  رنها ارتباط برقراآشنا شود و با آ

 .شوید محصولات برای شده تعریف های گروه فهرست وارد تا دنمایی کلیک

 

 .دهد می نشان را ماژول این روی شده تعریف های زیرگروه و ها گروه تمامی دارد قرار تصویر چپ سمت در که درختی ساختار

 را انتخاب نمایید. "گروهبندی جدید"یا از منو سمت راست  و کرده کلیک "جدید گروهبندی" دکمه روی لیست این به جدید گروه افزودن برای

 .نمایید انتخاب را پدر گروه بایست می مناسب، زبان انتخاب از پس جدید صفحه در



 

 .نمایید ذخیره و نوشته را جدید گروه نام ، گروه نام قسمت در

 سایر فیلدها اختیاری می باشند. و است ضروری نام درج و پدر گروه انتخاب جدید گروه افزودن جهت که است توضیح به لازم

. نمایید مرتب را گروهبندی فهرست دارید مدنظر که اولویتی براساس یا و نموده وارد دلخواه به را توضیحاتی ها گروه برای توانید می شما

 .نمایید اضافه تصویری موجود های گروهبندی برای توانید می همچنین

 نانچهچ اما شود می داده نمایش سایت روی بر نیز آن به منتسب محتوای و باشد می فعال گردد می ایجاد گروهی که زمانی فرض پیش بصورت 

 .نمایید فعال غیر را گزینه این توانید می گردد خارج سایت از خاص گروه یک به مربوط اطلاعات بخواهید

  



 :نمایید عمل زیر تصویر مانند اینکار برای. درآورد ها گروه این عضویت به را محصولات باید مناسب، گروه ایجاد از پس

 

 رد محصول اختصاص جهت سپس. کنیم می انتخاب را مربوطه گروه شود می باز ای صفحه در و کرده کلیک گروه افزودن گزینه روی بر ابتدا
 مایشن در توان می و شد خواهد افزوده محصولات های گروه لیست به انتخابی گروه درنهایت. نمایید کلیک گروه افزودن روی بر باید گروه این

 .نمود استفاده آن از سایت در اطلاعات

  



 محصولات مرتبط:

 
برای اینکه بتوان به بازدیدکننده کمک کرد تا تمامی محصولات مرتبط با این محصول را نیز مشاهده کند می توان در این قسمت آنها را به 

 اضافه نمود. برای این کار طبق تصویر عمل نمایید.محصول 

  



 :سایت در اطلاعات نمایش نحوه

 هک همانطور ، اطلاعات نمایش برای. رسد می سایت در مندرج اطلاعات نمایش به نوبت ،محصولات کار و کسب اطلس ماژول با کار اتمام از پس

 صفحه، کادرهای مدیریت قسمت در و کنیم انتخاب را گردد درج آن در مطالب است قرار که ای صفحه محتوا، مدیریت ماژول از باید دانید می
 .نماییم انتخاب را ماژول این به مربوط پویای کادرهای از یکی

 

 . یدداشته باش محصولاتکادرهای پویای متفاوتی برای این ماژول طراحی گردیده تا با توجه به سیاست های مدنظر شما، خروجی های متفاوتی از 

د یدر اینجا قدم به قدم تمامی کادرهای پویای اطلس کسب و کار محصولات را بررسی می نماییم. برای کار با کادرهای پویا به خاطر داشته باش
تب های عنوان، نحوه نمایش، رسانه مرتبط و افکت در تمامی کادرها یکسان هستند و تنها بخش پارامتر است که در کادرهای مختلف، شامل 

 ر متفاوتی است. به همین دلیل ما نیز در اینجا تنها به توضیح بخش پارامترها می پردازیم.یمقاد

  



 :"اسلایدر محصولات"کادرپویای 

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

 

  



 :رایی سایت شما می باشد. شما می توانید مشخص نمایید که اطلاعات شرکت این بخش مربوط به واکنشگ تعداد ستون ها

ها براساس نمایشگری که بازدیدکننده سایت استفاده میکند به چه شکلی نمایش داده شود. برای مثال در نمایشگرهای 

وبایل یک ستون به ستون، در تبلت دو ستون و در م 4ستون ببیند، در نمایشگرهای متوسط در  6عریض، اطلاعات را در 

هر عنوان اختصاص داده شود. اما چنانچه این قسمت را تغییر ندهید سیستم بصورت پیش فرض خروجی مناسب را انتخاب 

 می نماید.

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

 اع تصاویر خواهد شد.اندازه ارتف

 :از این قسمت می توان تعیین کرد که هر تصویر از تصویر کناری خود چه مقدار فاصله داشته  فاصله اسلایدها از هم

 باشد. اینجا نیز مقیاس پیکسل می باشد.

 ارامترها پ: با تیک زدن هرکدام از این مختصر توضیحات بالا و نمایش در تاریخ تاریخ، نمایش عنوان، نمایش نمایش

 نمایش آنها را در خروجی سایت فعال یا غیرفعال می توان کرد

 برای آنکه بتوان اطلاعات را بصورت مرتب و یک دست در اسلایدر محصولات نمایش داد  توضیحات: کاراکترهای تعداد

 می توان تعداد کاراکترهای توضیحات هر محصول را محدود نمود.

 حصولات را براساس گروهبندی هایی که انجام داده اید انتخاب کرده و نمایش دهید.مشخصات دیتا می توانید مسربرگ در

 
 

  



 در سربرگ ابزار می توانید مشخص نمایید که حرکت اسلیدر بصورت نامتناهی و خودکار باشد یا خیر.

 

 در سربرگ مرتب سازی می توانید نمایش محصولات را براساس گزینه های موجود مرتب نمایید.

 

  



 نمایید .کنترل  در سربرگ صفحه بندی می توانید نمایش تعداد محصولات را در یک صفحه

 

 در سربرگ مشخصات تصاویر می توانید با تنظیم پارامترهای موجود نحوه نمایش تصاویر محصولات در اسلایدر را مشخص نمایید.

 

  



 ات در سایت بصورت زیر می باشد:نحوه نمایش اطلاعات از طریق کادر پویای اسلایدر محصولدر نهایت 

 

 :"فهرست آخرین محصولات"کادر پویای 

 این کادر فهرستی از آخرین محصولات اضافه شده در اطلس کسب و کار محصولات را نشان می دهد.

 

 نمود. در سربرگ مشخصات ظاهری با مشخص کردن تعداد ستون، تعداد عناوینی که در یک سطر قرار می دهد را می توان تعیین

 همچنین می توان تعیین کرد که تنها محصولات جدید در سایت نمایش داده شوند.

در سربرگ مشخصات دیتا باید مشخص نمایید که کدام گروه محصولات را نمایش دهد. و یا با وارد نمودن کد شرکت تنها محصولات همان 
 شرکت را فهرست نماید.



 

 که نحوه چیدمان محصولات بر چه اساسی باشد.در سربرگ مرتب سازی می توان مشخص نمود 

 

  



 محدود نمایید . در سربرگ صفحه بندی می توانید نمایش تعداد محصولات را در یک صفحه

 

 :با تیک زدن این گزینه صفحه بندی فهرست محصولات فعال می گردد.  نمایش صفحه بندی 

 :در یک صفحه را تعیین می نماید.تعداد محصولات نشان داده شده  لیست تعداد نمایش در صفحه 

 :تعداد کل محصولات نمایش داده شده را مشخص می کند. تعداد نمایش 

 0و نمایش صفحه بندی نیز فعال باشد،  05و تعداد نمایش یک صفحه را  قرار دهید 05برای مثال چنانچه تعداد نمایش را برابر 

 یم دید.محصول در هر صفحه برای فهرست محصولات خواه 05صفحه با 

  استفاده ازAjax : تغییرات و بازخوانی صفحه تنها همین کادر بازخوانی می شود و در صورت فعال بودن این گزینه هنگام اعمال

 دیگر زمانی برای بارگزاری کل صفحه تلف نمی شود.

محصولات در سایت بصورت زیر می باشد: ایش اطلاعات از طریق کادر پویای فهرست آخریننحوه نمدر نهایت 

 

  



 :"محصولات عمودی چرخشی فهرست"کادر پویای 

 از طریق این کادر پویا می توانید فهرستی چرخشی که حرکتی بصورت عمودی دارد را در سایت نمایش دهید.

 

 در سربرگ مشخصات ظاهری می توانید با تنظیم پارامترهای زیر ظاهر فهرست را کنترل نمایید:

 :با وارد کردن عددی با مقیاس پیکسل فاصله هر آیتم را با آیتم بعدی می توان کنترل نمود. ارتفاع هر آیتم 

 تعداد محصولاتی که در کادر محصولات نشان میدهد را مشخص می نماید.: فریم هر های آیتم تعداد 

 اده شوند تعداد کاراکترهای عنوان آنها را محدود می توان برای آنکه عناوین محصولات مرتب نمایش د: عنوان کاراکترهای تعداد

 عنوان را نمایش دهد.کاراکتر ابتدای هر 05نمود تا برای مثال 

کادر پویای توضیح داده شده در بالا می توان نحوه مرتب سازی، صفحه بندی و مشخصات تصویر را تعیین در سایر سربرگ ها نیز همانند دو 
 نمود.

 در سایت بصورت زیر می باشد: محصولات عمودی چرخشی فهرستایش اطلاعات از طریق کادر پویای نحوه نمدر نهایت 



 

 :"فهرست محصولات برحسب موضوع"کادر پویای 

 از شرکت تولیدکننده آنها در سایت نمایش دهید. محصولات یک گروهبندی مشخص را فارغاز طریق این کادر پویا شما می توانید تمامی 

 مانند تمام کادرهای پویایی که تا اینجا توضیح داده شده است، می باشد. "مشخصات ظاهری، صفحه بندی و مشخصات تصویر" سربرگ های

 تنها می بایست در سربرگ مشخصات دیتا کد گروه محصول مورد نظر در اطلس کسب و کار محصولات را وارد نمود.

 

  



 توانید بر اساس تصاویر زیر عمل نمایید:برای بدست آوردن کد گروه در این ماژول نیز می 

 

 



 

 در سایت بصورت زیر می باشد: محصولات عمودی چرخشی فهرستایش اطلاعات از طریق کادر پویای نحوه نمدر نهایت 

 

  



 : "محصولات بندی گروه منوی"کادر پویای 

 نمایش دهید تا دسترسی سریعی به محصولات ایجاد شود. از طریق این کادر می توانید تمام گروهبندی محصولات را بصورت منو در یک صفحه
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