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هطخػات پک دیجیتال ضاپ:
تؼذاد ستُو  :هتغیش  -غفحٍ اغلی تک ستُو
ػشؼ قالب  089 :پیکسل ثابت
سيگبًذی  5 :سيگ بًذی هختلف – آبی  ،ياسيجی  ،قشهض  ،خاکستشی  ،صیتُيی
کاسبشد  :فشَضگاٌ های فشَش هحػُالت دیجتال  ،لپ تاپ  ،تبلت  ،هُبایل  ،لُاصم جايبی کاهپیُتش
قشاحاو  :بهمى سستن پُس
بشياهٍ يُیساو  :هحمذ ضشیف احشاسی – هُسی يجفی

ساصگاسی  :يسخٍ  1.5.5.1پاسسی ايجمى پشستاضاپ پاسسی – www.presta-shop.ir

هقذهٍ
پک دیجیتال ضاپ با هذف پُضص دادو فشَضگاٌ هایی کٍ هحػُالت دیجیتال اص جملٍ تلفى ،
لُاصم جايبی کاهپیُتش  ،لپ تاپ  ،تبلت َ  .بٍ فشَش هی سسايًذ قشاحی ضذٌ است  ،با استفادٌ اص
ایى پک هی تُايیذ بٍ ساحتی فشَضگاهی استايذاسد َ حشفٍ ای دس ػشؼ کمتش اص يین ساػت بشای
خُدتاو قشاحی کًیذ َ دس بیى سقبا بٍ یک يمُيٍ َ الگُ تبذیل ضُیذ .

آهُصش استفادٌ َ آضًایی با اهکايات کلی

 – 1لُگُی قالب

اَلیى کاسی کٍ بایذ ايجام دهیذ  ،قشاس دادو اسم َ لُگُی خُد بٍ جای لُگُی پیطفشؼ پک دیجیتال ضاپ
هی باضذ  .بشای ایًکاس یک ػکس با فشهت  َ pngايذاصٌ  555*09دس هسیش صیش دس هاست خُد کپی کًیذ :

http://myshop.ir /themes/digitalshop/img/

 – 5هگاهًُی سایت

آخشیى گضیًٍ دس هًُی باالی هذیشیت بٍ ایى هاژَل اختػاظ داسد  .با استفادٌ اص ایى هاژَل هیتُايیذ
هًُهایی جزاب بشای سایت خُد ایجاد کًیذ  .هیتُايیذ دس هًُ اص ػکس  ،پس صهیًٍ َ یا ایکُو استفادٌ
کشدٌ َ بٍ صیبایی فشضگاٌ خُد بیفضاییذ .
 – 3اسالیذس

بٍ بخص هاژَل ها سفتٍ َ هاژَل اسالیذس قالب دیجیتال سا پیذا کشدٌ َ بٍ پیکشبًذی آو بشَیذ  .هیتُايیذ
اسالیذهای خُد سا دس ایى بخص اؾافٍ کًیذ  .اسالیذ بشای يطاو دادو ػکس های جزاب بٍ کاس هی سَد َ
هیتُايیذ يقص ههمی دس فشَش َ تاثیش گزاسی سَی هطتشی ایفا يمایذ  .ايذاصٌ اسالیذها بایذ دقیقا 098*399
پیکسل باضذ .

 – 5هاژَل تبلیغات

با هاژَل تبلیغات هیتُايیذ دس صیش اسالیذس سایت ( غفحٍ اَل ) َ همچًیى باالی فُتش ( تماهی غفحات )
ػکسهای تبلیغاتی خُد سا اؾافٍ يماییذ  .ايذاصٌ ػکسی کٍ قشاس هی دهیذ بایذ دقیقا  188*199پیکسل باضذ .
 – 5هاژَل هحػُالت پشقشفذاس

ایى هاژَل کٍ دس غفحٍ اَل قابل سَیت هی باضذ  ،هیتُايیذ هحػُالت دلخُاٌ ضما سا يمایص دهذ .
هیتُايیذ بٍ پیکشبًذی ایى هاژَل دس بخص هاژَل ها هشاجؼٍ کًیذ َ تؼذادی کٍ دَست داسیذ يمایص دهذ
سا تؼییى کًیذ  .تؼذاد پیطفشؼ  19هحػُل هی باضذ  .بهتش است تؼذاد سا هؿشبی اص  5قشاس دهیذ  .بشای

هثال  5یا  8یا  15یا  .... َ 11بشای ایًکٍ هحػُلی دس ایى بخص قشاس گیشد  ،بایذ هُقغ اؾافٍ کشدو آو هحػُل ،
َ دس هُقغ ايتخاب ضاخٍ هحػُل ،تیک ضاخٍ خايٍ سا هن ايتخاب کشدٌ َ فؼال يماییذ .
 – 9هاژَل تب آجاکس

ایى هاژَل چًذیى سشبشگ دس غفحٍ اغلی ایجاد هیکًذ کٍ داخل هش سشبشگ ( )tabهحػُالتی قشاس
هیگیشيذ  .بشای هثال ضما هیتُايیذ دس پیکشبًذی ایى هاژَل جذیذتشیى هحػُالت  ،یا هحػُالتی کٍ
تخفیفی داسيذ یا هحػُالتی ضاخٍ ای دلخُاٌ سا جذاگايٍ دس سشبشگ های هختلف بٍ يمایص بگزاسیذ  .تؼذاد
هحػُل يیض باص بٍ ايتخاب خُد ضماست  .هیتُايیذ  5یا  8یا  ... َ 15هحػُل يمایص دهیذ .
 – 8هاژَل بشيذ تُلیذ کًًذٌ ها

ایى هاژَل ػکس بشيذهای فشَضگاٌ ضما سا بٍ ضکل صیبایی يمایص هی دهذ  .يیاص بٍ تًظیماتی خاغی
يذاسد َ کافیست بشيذ ها یا هماو تُلیذکًًذٌ ها سا دس بخص کاتالُگ  /تُلیذکًًذٌ ها دس هذیشیت
پشستاضاپ ایجاد کشدٌ َ بشای هش کذام ػکسی آپلُد يماییذ تا ایى هاژَل بٍ غُست خُدکاس آيها سا بشای ضما
يمایص دهذ .

 – 0فُتش سایت  :دس فُتش سایت اهکايات هًاسبی دس يظش گشفتٍ ضذٌ است .

بخص حساب کاسبشی  :ایى بخص هشبُـ بٍ حساب کاسبشی هطتشیاو هی باضذ َ يیاص بٍ تًظیمات خاغی
يذاضتٍ َ قابل تغییش هن يمیباضذ .
بخص لیًک های اغلی  :ایى بخص يیض لیًک بٍ غفحات ههن فشَضگاٌ ضماست َ تًظین خاغی يیاص يذاسد َ
یک بخص ثابت دس فُتش هحُب هیگشدد .
بخص ساهًمای هطتشیاو  :ایى بخص هیتُايذ لیًک های ههمی بٍ غفحات دلخُاٌ ضما باضذ  .کافیست ابتذا
اص بخص هذیشیت  /تًظیمات  /هذیشیت هحتُا یک سشی غفٍ با هحتُای دلخُاٌ ایجاد کًیذ َ سپس بٍ
پیکشبًذی هاژَل بلُک هذیشیت هحتُا هشاجؼٍ يماییذ َ لیًک های ایجاد ضذٌ سا تیک بضيیذ تا دس فُتش
يمایص دهذ .
بخص آیکُو های هُجُد دس فُتش ( هاژَل بیمٍ )  :ایى بخص يیض قابل َیشایص تُسف ضماست  .بٍ
پیکشبًذی هاژَل بیمٍ سفتٍ َ بٍ دلخُاٌ َیشایص کًیذ  .تُجٍ داضتٍ باضیذ يبایذ بیطتش اص  5ایتن اؾافٍ
کًیذ  .ايذاصٌ هش آیکُو يیض دقیقا بایذ  58*58پیکسل باضذ  .تؼذاد کلمات هش آیتن يیض يبایذ صیاد باضذ  ،دس
حذ یکی دَ کلمٍ کُتاٌ .
بخص ضبکٍ های اجتماػی دس فُتش  :ای يبخص يیض اص قشیق پیکشبًذی هاژَل ضبکٍ های اجتماػی بٍ ساحتی
قابل َیشایص هی باضذ  .کافیست لیًک های خُد سا َاسد کًیذ .
بخص کپی سایت فشَضگاٌ دس فُتش  :ایى بخص يیض اص پیکشبًذی هاژَل بلُک هذیشیت هحتُا قابل َیشایص
هی باضذ .

 – 19بخص فیلتشهای جستجُی پیطشفتٍ دس ضاخٍ های فشَضگاٌ

ایى بخص یکی اص اهکايات جالب فشَضگاٌ ساص پشستاضاپ َ پک دیجیتال ضاپ هی باضذ  .کافیست بٍ
پیکشبًذی هاژَل جستجُی الیٍ ای بشَیذ َ هُاسد دلخُاٌ سا بٍ غُست لیستی ايتخاب يماییذ .

 – 11هاژَل دستٍ بًذی َیژگی ها

خب بشای یک فشَضگاٌ لُاصم دیجیتال  ،خیلی ههمٍ کٍ بٍ غُست هًظن َ هشتب َیژگی ها َ هطخػات یک
هحػُل سَ بٍ هطتشی بٍ خُبی يطُو بذٌ  .بشای ایًکاس ها اص هاژَل حشفٍ ای دستٍ بًذی َیژگی ها استفادٌ
کشدٌ این  .کافیست ابتذا اص بخص کاتالُگ َ /یژگی ها َ ،یژگی های هحػُالت خُد سا ایجاد يماییذ َ سپس
اص قشیق هًُی هاژَل ها  /دستٍ بًذی َیژگی ها  ،اقذام بٍ ایجاد سشدستٍ های َیژگی ها يماییذ .

 – 15اهتیاص َفاداسی

یکی اص اهکايات ههن پشستاضاپ  ،همیى هاژَل هباضذ  .کافیست بٍ پیکشبًذی آو هشاجؼٍ کًیذ َ سپس
تًظیمات سا ايجام دهیذ  .کاس ایى هاژَل ایًٍ کٍ دس اصای هش هبلغ خشیذ  ،اهتیاصی بٍ هطتشی دادٌ هیطٍ کٍ
هیتُيٍ اَو اهتیاص سَ دس خشیذ قبلی بٍ کُپى تخفیف تبذیل کشدٌ َ استفادٌ کًٍ  .هبلغ َ تؼذاد ایى اهتیاصها
کاهال اص قشف ضما قابل َیشایص هی باضذ .

يحٌُ استفادٌ اص هاژَل های پکیج :
هاژَل دستٍ بًذی َیژگی ها:
بشای دستشسی بٍ ایى قسمت اص تب هاژَل ها تب  category featuresسا باص کًیذ تا بٍ لیست دستٍ بًذی ها بشسیذ

دس ایى غفحٍ لیست دستٍ بًذی هایی کٍ ساختٍ ضذٌ است سا هیتُايیذ ببیًیذ بشای اؾافٍ کشدو دستٍ جذیذ بش
سَی افضَدو جذیذ کلیک کًیذ تا َاسد غفحٍ ای هايًذ ػکس صیش ضُیذ

دس ایى قسمت يام دستٍ بًذی َ َیژگی هایی کٍ قػذ داسیذ بٍ دستٍ هزکُس اؾافٍ کًیذ سا اؾافٍ يماییذ
يکاتی کٍ بایذ دس باسٌ ایى هاژَل بٍ آو تُجٍ داضت:
.1ایى َیژگی ها هماو َیژگی هایی هستًذ کٍ ضما دس هًُی کاتالُگ 0-هطخػات اؾافٍ هیکًیذ

 .5بشای يمایص تیک َ ؾشبذس بشای َیژگی هُسد يظش خُد اص کلمٍ کلیذی ) (yesبشای يمایص تیک َ اص کلمٍ ) (noبشای
يمایص ؾشبذس دس صهاو ادیت هطخػات هحػُالت خُد استفادٌ کًیذ

هاژَل تب آژاکس هحػُالت دس غفحٍ اغلی :
بٍ بخص هاژَل ها سفتٍ َ دس قسمت سایش هاژَل ها تب آژاکس سا پیذا کشدٌ َ َاسد پیکشبًذی آو ضُیذ
دس ایى قسمت ضما هیتُايیذ تب های هختلف سا اص ایى هاژَل کٍ دس غفحٍ اغلی يمایص دادٌ هی ضُد حزف یا اؾافٍ
کًیذ همچًیى تؼذاد آو ها سا يیض هیتُاو جذاگايٍ تؼییى کشد

هاژَل اسالیذس تُلیذ کًًذگاو دس غفحٍ اغلی:
بشای تًظیمات هشبُـ بٍ ایى هاژَل َاسد بخص هاژَل ها ضذٌ َ اص بخص سایش هاژَل ها گشٌَ تُلیذ کًًذٌ ها سا پیذا
کشدٌ َ دس قسمت پیکشبًذی هیتُايیذ تًظیمات آو سا هذیشیت کًیذ
يکتٍ قابل تُجٍ ایى است کٍ ػکس هایی کٍ ایى هاژَل يمایص هیذهذ ػکسهایی است کٍ ضما اص هًُی کاتالُگ صیش
هًُی تُلیذ کًًذگاو بٍ سایت اؾافٍ کشدیذ ػکس صیش

بٍ ػباستی دیگش ضما بایذ دس ایى قسمت تُلیذ کًًذگاو سایت خُد سا اؾافٍ کًیذ َ ػکس های هشبُـ بٍ آو ها سا قشاس
دهیذ تا ایى هاژَل يیض هكابق با آو ػکس های هُسد يظش ضما سا يطاو دهذ.

هاژَل اسالیذ ستػاَیش دس غفحٍ اغلی:
بشای تًظیمات ایى هاژَل َاسد بخص هاژَل ها ضذٌ َ اص قسمت کاسبشی هاژَل اسالیذس تػاَیش (غفحٍ اغلی) سا پیذا
کشدٌ َاسد پیکشبًذی آو ضُیذ دس قسمت باال تًظیمات هشبُـ بٍ اسالیذس َ دس قسمت پاییى اؾافٍ َ حزف َ َیشایص
ػکس هاست

هاژَل تبلیغات دس غفحٍ اغلی غفحٍ اغلی:
بشای هذیشیت بًش های تبلیغاتی دس بخص هاژَل ها قسمت تبلیغات َ باصاسیابی سا ايتخاب کشدٌ َ هاژَل تبلیغات (قالب
دیجیتال ضاپ )سا پیذا کشدٌ َاسد پیکشبًذی ضُیذ َ ػکس ها سا تغییش دهیذ

هاژَل هگاهًُ:

اص هًُ باال صیش هًُی هگا هًُ پیطشفتٍ هذیشیت هًُ سا ايتخاب کًیذ تا بٍ غفحٍ هذیشیت آو بشَیذ دسػکس صیش آیتن
های هختلف يمایص دادٌ ضذٌ است

بشای اؾافٍ کشدو هًُی جذیذ بش سَی افضَدو جذیذ َ بشای ادیت هًُ ها بش سَی هش هًُ کلیک کًیذ تا َاسد ادیت آو
ضُیذ
ػکس صیش تُؾیحات جاهای هختلف هًُ سا يطاو هیذهذ

هاژَل تًظیمات قالب:
بشای هذیشیت سيگ های قالب َ چًذ تًظین دیگش َاسد بخص هاژَل ها ضذٌ اص قسمت سایش هاژَل ها هاژَل تًظیمات
قالب دیجیتال ضاپ سا پیذا کشدٌ َ دس قسمت پیکشبًذی اص بیى  5سيگ هُجُد سيگ هُسد يظش خُد سا اسسال ايتخاب
کًیذ

ضشایف َ قُايیى پطتیبايی :
 – 1پطتیبايی اختػاغی ایى قالب بشای هش خشیذاس  1هاهٍ بُدٌ َ دس قُل ایى ضص هاٌ بٍ سُاالت َ پشسص
های هطتشیاو ػضیض دس قالب ایمیل پاسخ دادٌ هیطُد .
 – 3پطتیبايی بٍ هیچ َجٍ ضاهل ضخػی ساصی دس قالب  ،ساصگاس کشدو با يسخٍ جذیذ پشستاضاپ  ،ساصگاس
کشدو هاژَل های سایگاو َ یا پُلی کٍ بؼذا سَ قالب  ،هطتشی يػب هیکًٍ  ،افضَدو یا کن کشدو اهکايات َ
همچًیى تغییشات دلخُاٌ هطتشی يمیگشدد  .پطتیبايی ػباستست اص حل هطکالت  ،باگ ها ی احتمالی ،
ساهًمای استفادٌ َ پاسخ بٍ سُاالت َ ابهاهات هطتشیاو ػضیض .
 - 5هُاسدی کٍ باػث لغُ پطتیبايی هیگشدد َ همچًیى باػث ػذم دسیافت آپذیت های قالب هیطُد
ػباستًذ اص :
-

هش گُيٍ دستکاسی دس قالب َ ضخػی ساصی آو تُسف خُد هطتشی یا افشاد دیگش

-

قشاس دادو کپی سایت دس قالب َ يقؽ کپی سایت قشاح .

-

فشَش یا ايتقال قالب َ هاژَل های آو بٍ دیگشاو

-

خشیذ قالب بشای دیگشاو َ خشیذ َاسكٍ ای (قالب فقف بٍ هطتشیاو هستقین فشَختٍ هیطُد َ اص
دادو پطتیبايی بٍ غُست َاسكٍ ای َ غیش هستقین هؼزَس هستین ) دس غُست هطخع ضذو
چًیى هُسدی  ،بالفاغلٍ پطتیبايی باقل هیگشدد.

 – 5پطتیبايی فقف دس سَصهای اداسی َ بٍ جض پًجطًبٍ َ جمؼٍ غُست هی گیشد  .پیام هایی کٍ دس ایى سَصها
اسسال هیگشديذ  ،دس سَص کاسی پاسخ دادٌ خُاهًذ ضذ .
 – 1هش گُيٍ سُاستفادٌ اص ایى قالب  ،تغییش  ،فشَش  ،ؾایغ کشدو حق کپی سایت قالب َ يطش آو بذَو اجاصٌ
اص غاحب اثش همًُع بُدٌ َ تحت پیگیشد قايُيی اص قشیق هشاجغ ریػالح خُاهذ بُد

