دسته بندی در سایت فروشگاهی
از منوی اصلی گزینه کاتالوگ را انتخاب و روی گزینه دسته بندی کلیک کنید.

برای ایجاد دسته بندی جدید در پنجره ای که نمایش داده میشود.در سمت چپ تصویر روی گزینه ثبت کلیک
کنید.

1

در قسمتی که مشاهده میکنید .در بخش عمومی نام دسته را به فارسی و در بخش انگلیسی نام دسته را به
انگلیسی تایپ کنید.

اگر دسته ای که تعیین کرده اید دارای سر دسته است در سربرگ اطالعات در قسمت سر دسته  ،عنوان سر دسته
را قرار دهید.

2

در غیر اینصورت اگر قصد دارید دسته تعیین شده در باال نمایش داده شود.در سربرگ اطالعات گزینه " باال "را
تیک دار کنید.

3

وارد کردن محصوالت
برای وارد کردن محصول در منوی اصلی گزینه کاتالوگ را انتخاب و روی کاالها کلیک کنید.

در پنجره با شده به شکل زیر میتوانید محصوالت را وارد کنید.ابتدا در قسمت چپ تصویر روی گزینه ثبت کلیک
کنید.

4

تعیین نام محصول
در قسمت ثبت در سر برگ عمومی نام کاال به صورت فارسی و انگلیسی وارد میشود.و اگر محصول درای توضیحات
بود.در قسمت توضیحات  ،توضیحات مربوط به کاال وارد میشود.

5

وارد کردن اطالعات محصول
در سر برگ اطالعات اطالعاتی شامل مدل کاال ،تعداد موجود  ،تصویر کاال  ،وزن  ،قیمت  ،تصویر و  ...وارد
میشود.که با توجه به محصول مورد نظر این فیلد ها پر خواهد شد.

6

وارد کردن تصویر
برای وارد کردن تصویر  ,از سر برگ اطالعات  ,در قسمت تصویر گزینه مرور فایل ها را انتخاب کنبد

7

آپلود عکس محصوالت
بعد از اینکه روی گزینه مرور فایل ها کلیک کردید .پنجره ای همانند شکل زیر نمایش داده میشود .برای اینکه
عکس های آپلود شده به راحتی در دسترس قرار گیرد .فایل ها را با توجه به محصوالت خود در فولدری تحت نام
مستعار آپلود کنید .بعد از انتخاب فایل از سیستم خود  ,بر روی گزینه آپلود کلیک کرده و منتظر باشید تا آپلود
فایل به پایان برسد.

8

تعیین دسته بندی برای محصول
در سر برگ لینک ها دسته هایی که از قبل تعیین کرده اید برای نمایش محصول در دسته تعیین شده مشخص
میشود.اگر کاالی مورد نظر دارای دسته است.در قسمت دسته بندی ها  ،دسته تعیین شده مورد نظر وارد میشود.
با تایپ اولین کلمه از دسته بندی مورد نظر  ,سیستم به صورت اتوماتیک دسته بندی را نمایش میدهد  .با
انتخاب گزینه مورد نظر  ,دسته بندی را تعیین کنید.
در قسمت کاالهای مرتبط میتوانید لیست کاالهایی را که مرتبط با کاالی مورد نظر شما هستند را وارد کنید.با پر
کردن این قسمت لیست کاالهای مرتبط تعیین شده در هنگام نمایش در زیر فایل شما نمایش داده میشود.

9

درج عکس های بیشتر برای محصول
برای محصوالت خود میتوانید تعداد عکس های بیشتری قرار دهید.برای این کار میتوانید بر روی سر برگ تصویر
کلیک کنید.و در قسمتی که نمایش داده میشود گزینه افزودن عکس را انتخاب کرده و در پنجره ای که باز میشود
فایل مورد نظر را انتخاب یا آپلود کنید.

________________________________________

11

ویرایش مشخصات کاال
برای ویرایش مشخصات کاال  ,از منوی کاتالوگ روی گزینه کاالها کلیک کنید.در قسمت نمایش داده شده میتوانید
کاالی مورد نظر را انتخاب کنید.در قسمت چپ نام محصول گزینه ای به نام ویرایش وجود دارد.با انتخاب این گزینه
به بخش تغییرات رفته و میتوانید قسمت های مورد نظر را ویرایش نمایید.

11

فیلتر کردن کاالها
برای اینکه محصوالت خود را ویرایش کنید و دسترسی راحت تری به محصوالت خود داشته باشید.این گزینه بسیار
مناسب است.تا در زمانی که محصوالتتان زیاد شد و دسترسی به آن دشوار شد میتوانید از این گزینه فیلتر استفاده
کنید.
برای فیلتر کردن محصوالت خود به بخش کاال ها بروید.سطر اول محصوالت شما دارای چند فیلد خالی است.که در
انتهای سمت چپ آن گزینه فیلتر وجود دارد.بعد از پر کردن فیلد های مورد نظر روی گزینه فیلتر کلیک کرده تا
سیستم گزینه های مورد نظرتان را برایتان نمایش دهد.

12

روش تغییرات در درباره ما
برای تغیرات در اطالعات "درباره ما" میتوانید مسیر زیر را طی کنید.
از منوی اصلی گزینه کاتالوگ را انتخاب کرده  ,بر روی گزینه اطالعات کلیک کنید .در بخشی که مشاهده
میکنید گزینه درباره ما را انتخاب کنید .در قسمت چپ گزینه درباره ما گزینه ای تحت عنوان "ویرایش" وجود
دارد  .با کلیک بر روی این گزینه در قسمتی که نمایش داده میشود میتوانید اطالعات مورد نظر را ویرایش کنید.

13

