توضیحات پروژه بازار ساز شرکت نو آفرینان ویرا ساز رایا
این سیستم به کاربران این امکان را فراهم میکند تا فروشگاه خود در بستر بازار شما راه اندازی کرده و محصوالت
خود را در کنار رقیبان خود بفروش برسانند.

درآمدزایی سیستم از طریق کمیسیون های درصدی وارد شده توسط مدیر بازار در بخش دسته بندی ها میباشد
که بعد از هر تکمیل سفارش و تایید آن کمیسیون از مبلغ سفارش کسر خواهد شد.

تکنولوژی های بکار رفته شده در سیستم بازار ساز
پایگاه داده :
Microsoft SQL Server 2019
سیستم عامل :
Microsoft Windows
زبان برنامه نویسی سمت بک اند:
C#
چهارچوب سمت بک اند
ASP.Net Core MVC

زبان های برنامه نویسی سمت فرانت
HTML , Css , JavaScript , Jquery

بخش محصوالت 
جستجو – مشاهده – تایید محصول – رد محصول و ثبت خطای محصول
بخش سفارشات 
جستجو – مشاهده – تایید کارمندی – تایید مدیر اصلی و تسویه با فروشگاه
بخش تخفیف ها 
جستجو – تایید
بخش تیکت ها 
جستجو  -مشاهده تیکت های ارسالی و تایید آن  -مشاهده تیکت های پاسخ داده شده و تا یید آن
بخش کلمات کلیدی 
تعداد استفاده هر کلمه کلیدی  -ویرایش  -حذف
بخش سواالت متداول 
ثبت  -ویرایش – مشاهده
کاربران 
جستجو بر اساس نام و شماره تلفن و فروشگاه  -ورود به عنوان این کاربر  -ویرایش
مراکز ارسال 
ویرایش  -حذف –افزودن
وزن ها 
افزودن محدوده وزن  -ویرایش – حذف

درخواست برداشت وجه 
مشاهده و تسویه حساب بر اساس کد پیگیری –جستجو برا اساس نام کاربر و وضعیت تسویه
تراکنش ها 
برداشت دستی –واریز دستی –نمایش کیف پول سا یت –مشاهده جز ییات پرداخت –جستجو
نظرات 
مشاهده و تایید – حذف –جستجو
اساالیدر ها 
ویرایش  -حذف –افزودن
بنرها 
ویرایش – حذف –افزودن
درخواست پشیتیبانی در پنل کاربران 
ارسال تیکت –جستجو بر اساس وضعیت  -مشاهده جزییات
تراکنش ها در پنل کاربران 
جستجو بر اساس وضعیت تراکنش -مشاهده جزییات-شارژ کیف پول
کارت های بانکی در پنل کاربران 
افزودن کارت جدید -ویرایش کارت-مشاهده جز ییات
درخواست برداشت وجه در پنل کاربران 
جستجو بر اساس وضعیت  -ثبت درخواست جدید - -مشاهده جزییات
فعالسازی اکانت کاربران از طریق پیامک 
تغییر رمز عبور از طریق پیامک 

فعالسازی فروشگاه 
ثبت بنر فروشگاه –ثبت نام فروشگاه  -ثبت آرز و برای فروشگاه

محصوالت در پنل فروشندگان 
ثبت محصول جدید –جستجو برا اساس نام محصول –لیست محصوالت

هزینه های ارسال در پنل فروشندگان 
عملیات مشاهده خطای محصول و رفع خطای محصول در لیست محصوالت 
محتوای محصو ل در پنل فروشندگان 
قیمت محصول بر اساس تنوع در پنل فروشندگان 
لیست قیمت در پنل فروشندگان 
ویرایش قیمت 
اعمال تخفیف بر روی قیمت محصول



تغییر قیمت محصول بر اساس رنگ محصول 
لیست فروشندگان 
مرتب سازی لیست فروشندگان بر اساس پایین ترین قیمت فروش 
نمایش نام فروشگاه ،گارانتی محصول  ،قیمت خرید عمده  ،تعداد محصول در خرید عمده در لیست 
پنل فروشندگان 
تعیین فروشنده برگزیده 
بخش توضیحات  ،ویژگی ها و نظرات محصول 
نمایش محصوالت مشابه و محصوالت دیگر 
up-popسبد خرید



گفتگو آنالین با کارشناسان بازار 
فعالیت های خودکار (مرتب سازی سفارشات  ،حذف دیتا های اضافی)هر  12ساعت 

