بنام خدا
نحوه عضویت و ارسال فایل در وب سایت فروشگاهی اربان شاپ
با عرض سالم و وقت بخیر حضور دوستان گرامی و عالقمندان به فعالیت در وب سایت فروشگاهی اربان شاپ
وب سایت فروشگاهی اربان شاپ از زیر مجموعه وب سایت بزرگ ایران شهرساز راه اندازی شد.
شما دوستان گرامی می توانید در این وب سایت فعالیت و همکاری  ،و محصوالت تخصصی خود را عرضه
نمائید  .همچنین از دیگر امکانات این سایت از جهت خرید و فروش و دریافت پورسانت برای تبلیغ محصوالت
در وبالگ ها و وب سایت های خود از روی محصوالت خریداری شده بهره مند گردید.
ضمن ارائه توضیحات درباره امکانات وب سایت اربان شاپ  ،در ادامه نیز جهت عضویت و انجام فعالیت در
محیط کاربری و نحوه ارسال فایل های تخصصی بیشتر آشنا خواهیم شد.

امکانات سایت:
این سایت دارای سه پنل خریدار  -مدیریت  -و پنل بازاریاب و فروشنده می باشد
پنل خریدار:در این پنل خریدار می تواند تمامی سفارشات خود چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده را ببیند و سفارشات
پرداخت شده را در صورت تمام نشدن تعداد دانلود دوباره دانلود کند
و می تواند سفارشات پرداخت نشده را پرداخت نموده و دانلود نماید
همچنین خریدار می تواند پنل خود را شارژ نموده و از اعتبار خود برای خرید فایل اقدام نماید
در پنل خریدار امکان ثبت سفارش وجود دارد و دیگر نیازی به مشاهده فروشگاه برای ثبت سفارش و دانلود نیست
پنل بازاریاب و فروشنده:یک ویژگی جالب سیستم ما اینه که پنل بازاریاب و فروشنده با هم ترکیب شده و فقط یک عضویت برای هر دو
مورد کافی است
البته تا زمانی که کاربر عضو  ،پروفایل خودش رو تکمیل نکرده باشه (با این کار مسئولیت تخلف به عهده
فروشنده است) و توسط مدیریت تایید نشده باشه فقط بازاریاب هست ولی بعد از تایید مدیریت هم می تواند
بازاریاب و هم فروشنده باشه
این پنل شامل بخش های زیر است:
میز کار (نمودار سفارشات شامل نمودار سفارشات و نمودار درآمد)  -مدیریت فروشگاه ها  -محصوالت -
تنظیمات  -کد تبلیغات  -بخش مالی  -پشتیبانی و تیکت
برای مشاهده می توانید از طریق لینک مقابل عضو شده و این پنل را مشاهده نمایید
http://urbanshop.ir/add-user.aspx?id=15
میزکار شامل:
میزکار  -لیست اطالعیه ها  -سفارشات پرداخت شده  -سفارشات پرداخت نشده می باشد
مدیریت فروشگاه ها شامل:
لیست فروشگاه ها  -انتخاب قالب  -ویرایش قالب  -لینک دوستان  -اخبار  -صفحات سایت  -اسالیدشو می باشد

محصوالت شامل:
لیست محصوالت فروشگاه ها  -لیست محصوالت شما  -لیست محصوالت دیگران  -اضافه کردن محصول -
نظرات تایید نشده  -کل نظرات  -کل تماس ها می باشد
تنظیمات شامل:
پروفایل شما  -تنظیم اطالعات بانکی  -تغییر کلمه عبور می باشد
کد تبلیغات شامل:
کد صفحه فروشگاهی  -کد لینک باکس  -کد پاپ آپ  -کد متنی گروهی  -لیست زیرمجموعه ها می باشد
بخش مالی شامل:
مبلغ قابل واریز  -لیست واریزی ها  -درخواست واریزی می باشد
پشتیبانی شامل:
لیست تیکت ها  -ارسال تیکت می باشد
امکانات سیستم فروشگاه دهی سیستم:
امکان ایجاد نامحدود فروشگاه
امکان ایجاد نامحدود اخبار و دسته بندی اخبار در فروشگاه ها
امکان ایجاد نامحدود صفحات و دسته بندی صفحات در فروشگاه ها
امکان قرار دادن نامحدود تصاویر اسالیدشو در فروشگاه ها
امکان قرار دادن نامحدود لینک دوستان در فروشگاه ها

پنل مدیریت:این پنل شامل بخش های زیر است:
میزکار  -مدیریت کاربران و محصوالت  -مدیریت فروشگاه ها  -پشتیبانی  -تنظیمات
میزکار شامل:
نمودار سفارشات (شامل نمودار سفارشات و نمودار درآمد)  -لیست خریداران  -سفارشات پرداخت شده -
سفارشات پرداخت نشده  -گزارش فایل ها  -آمار فروش محصوالت  -مالی  -واریزی ها  -سفارشات ترجمه -
درخواست های همکاری (همچون)  -دسته بندی همکاران
مدیریت کاربران و محصوالت شامل:
لیست کاربران  -مدیریت کاالها (می شود محصوالت را به صورت دسته ای فعال و یا غیر فعال کرد)  -مدیریت
دسته ها  -ارسال فایل  -فایل های شما  -آپلودسنتر  -مسابقه(فستیوال یا جشنواره ) -بنرها
مدیریت فروشگاه ها شامل (تمامی موارد روبرو مال فروشگاه ها است و مدیریت می شود) :لیست فروشگاه ها -
لیست نام های رزرو شده(مانند بد کی ورد)  -اخبار -اسالیدشو  -صفحات سایت  -لینک دوستان
پشتیبانی شامل:
لیست درخواست ها  -تماس با ما  -درج اطالعیه  -لیست اطالعیه ها
تنظیمات شامل:
صفحات سایت  -تنظیمات سیستم  -اسالیدشوی سایت  -تغییر رمز
تنظیمات سایت شامل مواردی همچون انتخاب درگاه بانکی(ملت  -پارس پال  -زرین پال) تنظیمات اکانت درگاه ها
و سایر موارد مورد نیاز

همین االن ثبت نام کنید و شروع کنید.
http://urbanshop.ir/add-user.aspx?id=15
تاریخ افتتاح سایت:
سه شنبه  7بهمن 3131

وب سایت فروشگاهی محصوالت تخصصی اربان شاپ
سیستم همکاری در فروش برای رشته های شهرسازی  ،معماری و عمران
نمایی از صفحه اول سایت:

ثبت نام و عضویت در سایت
نمایی از پنل عضویت:

در این پنل برای عضویت در سایت باید ثبت نام کرد و مشخصات درخواستی را وارد نمود.
در محل نام و نام خانوادگی می توان نام خود را بصورت فارسی تایپ کرد.
در محل آدرس ایمیل مانند نمونه ) (urbanshop@yahoo.comنیازی به وارد کردن  wwwنمی باشد.
پس از وارد کردن رمز عبور  ،مجددا رمز در کادر پایین تر تکرار شود.
سپس کد تصویری ظاهر شده در پنل را که شش رقمی است در محل مورد نظر وارد نمود.
با مطالعه و پذیرفتن قوانین سایت روی دکمه (ثبت نام) کلیک شود تا مرحله عضویت و ثبت نام به پایان برسد.

ورود به سایت
نمایی از پنل ورود به سایت:

برای هربار ورود به سایت کافیست با وارد کردن ایمیل و رمز عبور و سپس کلیک بر روی دکمه (ورود) وارد
محیط کاربری شد  .این محیط که شامل امکاناتی برای فعالیت و ارسال محصوالت می باشد  ،بطور اختصاصی
برای هر کاربری می باشد که ثبت نام کرده است  ،و هیچ بازدید کننده ای به این صفحه دسترسی ندارد.
در این صفحه با کلیک بر روی عناوین موضوعی می شود به فهرست زیر مجموعه ای آنها دسترسی داشت.
نمایی از میز کار:

فروشگاه اختصاصی کاربران
نمایی از فروشگاه ایجاد شده:

پیش از هر ارسال و انجام فعالیتی باید فروشگاهی اختصاصی برای خود ایجاد کرد.
برای ایجاد فروشگاه باید در صفحه کاربری خود وارد بخش (مدیریت فروشگاه ها) شده و در کادر مخصوص
(ایجاد فروشگاه جدید) نام فروشگاه را وارد نمود  ،در این قسمت ابتدا نام فارسی فروشگاه و سپس نام التین
فروشگاه باید وارد گردد  >> ،نام فارسی مانند (معماری) و نام التین مانند ( << )memariو پس از آن باید
روی دکمه (ثبت) کلیک کرد.
هر کاربر می تواند به دلخواه خود چندین فروشگاه ایجاد نماید.
نمایی از مدیریت فروشگاه ها:

نحوه ارسال محصول در فروشگاه
نمایی از پنل محصوالت:

برای ارسال و عرضه محصوالت تخصصی در فروشگاه به پنل (محصوالت) رفته  ،و با انتخاب گزینه (اضافه
کردن محصول) می توان با وارد کردن مشخصات کاال در این صفحه  ،و سپس با فشردن دکمه (ثبت) محصول
مورد نظر را برای عرضه در فروشگاه ارسال نمود .محصول پس از بررسی و تائید مدیریت در سایت عرضه
می گردد.
برای وارد کردن کردن مشخصات در این صفحه باید تمامی موارد خواسته شده تکمیل گردد .نام فارسی و نام
ال تین محصول  ،مشخص نمودن دسته بندی  ،درج قیمت و درصد پورسانت بازاریابی  ،تعیین فرمت فایل و تعداد
صفحات  ،که در ردیف اول مشخصات کاال می باشند باید تکمیل شوند .
در بخش تصاویر پیش فرض نیز می توان تصویری را انتخاب کرده و یا کمی پایین تر تصویری دلخواه با حجم
مجاز (حداکثر  77کیلو بایت) را از روی سیستم خانگی به این محل منتقل کرد تا آپلود شده و بعنوان نمایی
تصویری برای معرفی کاال در فروشگاه نمایش داده شود.
برای ارسال فایل نیز روی دکمه مربوطه از قسمت فایل (حداکثر  07مگابایت) کلیک کرده و فایل را از روی
سیستم خانگی به این محل آدرس دهی کرده تا پس از فشردن دکمه ثبت آپلود شود( .فایل های  rar , zipمجاز
هستند)
در کادر کلمات کلیدی تعدادی کلمه مناسب با نوع فایل باید وارد گردد .و در کادر توضیحات نیز مختصر
توضیحی درباره محصول باید وارد گردد.
در قسمت توضیحات کامل می توان درباره کاال بطور مفصل توضیحاتی را به همراه تصاویری برای معرفی
بیشتر محصول ارائه کرد  ،این بخش دارای امکاناتی برای ویرایش متن و وارد کردن تصویر می باشد.
پس از طی مراحل باال روی دکمه ثبت کلیک کرده و بنابر حجم فایل و سرعت اینترنت برای آپلود فایل باید صبر
کرد تا کاال در سایت ثبت شود .پس از انتقال صحیح فایل و عدم قطعی ارتباط اینترنتی  ،پیام ثبت فایل در سایت
ظاهر خواهد شد .پس از آن می توان محصوالت دیگر را نیز با همین روش در سایت ثبت کرد.
نمایی از پنل تنظیمات:

در صفحه تنظیمات مشخصات فردی کاربر به همراه اطالعات بانکی کاربر ثبت می گردد  ،و کلمه عبور را نیز
از همین قسمت می توان تغییر داد.

نمایی از پنل کد تبلیغاتی:

این صفحه برای بازاریابی کاربران می باشد  .برای دریافت کدهای تبلیغاتی جهت نمایش در وب سایت ها و
وبالگ ها برای بازاریابی محصوالت می باشد .کدها در حاالت (صفحه فروشگاهی  ،لینک باکس  ،پاپ آپ ،
متنی) قابل دریافت و انتقال به دیگر سایت ها می باشند.
لیست زیرمجموعه نیز در صورتیکه عضوی جدید از طریق لینک اختصاصی عضو قبلی در سایت ثبت نام نماید
می باشد  ،بطوریکه درصدی از فروش که از طریق تبلیغ زیرمجموعه صورت پذیرد به عضو قبلی نیز تعلق
خواهد گرفت.

برای آشنایی بیشتر با محیط کاربری و قسمت های دیگر وب سایت اربان شاپ ثبت نام کنید.
برای عضویت در وب سایت فروشگاهی اربان شاپ از زیرمجموعه وب سایت ایران شهرساز به نشانی زیر
مراجعه فرمائید:
http://urbanshop.ir/add-user.aspx?id=15

برای مشاهده محصوالت تخصصی در وب سایت اربان شاپ به نشانی زیر مراجعه فرمائید:
http://atelieahjam.urbanshop.ir

نحوه آماده سازی فایل ها برای آپلود
برای آشنایی بیشتر از نحوه آماده سازی فایل ها برای آپلود که قبال در تایپک ( نحوه ارسال فایل در بخش
فروشگاهی وب سایت ایران شهرساز ) ارائه شده است به این نشانی مراجعه فرمائید و آن را دریافت کنید:
http://www.iranshahrsaz.com/showthread.php?tid=25815

عضویت ویژه در وب سایت ایران معمار
با عضویت ویژه در وب سایت ایران معمار فایل های تخصصی را بصورت نامحدود دانلود نمائید.
برای عضویت در انجمن  vipوب سایت ایران معمار و کسب اطالعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه فرمائید:
http://www.iranmemar.com/showthread.php?p=5741#post5741

در صورتی که مشکلی در دانلود داشتید ما  42ساعته در کنار شما هستیم.
EMAIL:IRANSHAHRSAZ@YAHOO.COM
09120592515

با تشکر
از طرف تیم مدیریتی ایران شهرساز
http://www.iranshahrsaz.com

