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 مقدمه

ند شاومی ایجاا یی که برای تجارت برخط هاموضوع این مستند به تجارت الکترونیکی و ساخت وبگاه
امکانااات و و گر یااده انتخااا  هااای کرکاااربر ، افزار، یکاای ا  نر موضااوعباارای ایاان گاار    یماا بااا 

   شده است معرفی آن، موجو   یهاقابلیت

 PrestaShop معرفی

و رایگاان باا  ن، متشده نوشته PHP  بان به http://www.prestashop.comبه نشانی  PrestaShop افزارنر 
ت یافعال ،محصاوتت بارخطفروش و  یکینه تجارت الکترونیکه  ر  م ییهاتیسا یطراح برای واست 
د یاخچاه خریکاتاالو،، تار، ت فروشاگاهیریماد ا  امکانااتی نییار افازارنر ایان    رومی به کار  ارند

برخاور ار      د ویا رون کاارت خر یهاابخشان، یفروش رفته، مشاتر یکاتها یبندمحصوتت، رتبه
  را به وجو  آور ه استشده  یسا یمات سفارشیتنی ، همراه باکاربرکسند یطیمحاست و 

ق یاااا  طر امکاااان اساااتفا ه ا  تااااتر گفتماااان، بااارای طااار  ساااواتت و مشاااک ت،ن یهمچنااا
http://www.prestashop.com/forums  استفراهم  

  PrestaShopنصب 

ن برناماه اسات  یا، نصا  اPrestaShopباا  یکیتجارت الکترون حلراهیک ن قد   ر جهت استفا ه ا  یاول
 dhttp://www.prestashop.com/en/downloaق یارا ا  طر افازارن نر یان نساخه ایابتدا آخار برای این کار،

 نیز وجو   ار   http://www.prestashop.com/en/translationsامکان  ریافت نسخه فارسی ا    کنید انلو  

است اساتفا ه  XAMPPافزار ، ا  روش رایج آن که استفا ه ا  نر PrestaShopافزار برای نص  نر 
بار  یمبتنا یافزارهاانر  ینصا  تماام یروش، بارا نیا ر ا امه، توضیح  ا ه شده است   یم کهکنمی

PHP  وMySql(مانند جوم ، ور کرس ،Wordpress( روکال  ،)Drupal     و ) رومی به کارنیز     

را  انلاو  نماو ه و  XAMPPنسخه  نیآخر ends.org/en/xampp.htmlwww.apachefriابتدا ت   است ا   -1
 شما خواهند بو   اری ر اخت MySQLو  Apache  یترت نیبد د،یینص  نما

  دی( کنStartرا فعال ) MySQLو  Apache یهاسی، سروXAMPPکنترل کنل  قیا  طر -2
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نساخه  نی  آخاردی( بساا prestashopانناد افزار خو  )مکوشه با نا  نر  کی، xampp\htdocs کوشه ر  -3
 ر مسایر   دییانما یکپا ،شاده ا یاآن را  ر کوشاه شاده  unzip یهاالیافزار را  انلاو  نماو ه و فانر 

http://localhost/phpmyadmin   با نا(  نیز کایگاه  ا ه خوprestashop را ) کنید  ایجا 
 بااان را    شااومی مراحاال نصاا ، آ ااا ، ر مرورگاار  http://localhost/prestashop/install یبااا اجاارا -4

 انتخا  کر ه و ا امه  هید 
 ر مرحلااه بعااد، را انتخااا  کاار ه و ا امااه  هیااد   I agree، گزینااه License Agreements ر بخااش  -5

  کنید کیکلرا  Nextو را وار  کر ه  فروشگاه خو ات مشخص

 

 

 گااهیکا مااتیتنیبارای   را اضاافه کنیاد ا ه  گااهیکا مشخصاات، بانک اط عاتیتنییمات  ر بخش  -6
 فیاتعر قبل، ا ه را آنچه  ر مرحله  گاهی، رمز و نا  کای، نا  کاربرlocalhostرا  (ستها) Host  ا ه، نا 

 را کلیک کنید   Test database  کمه برای اطمینان ا   رستی اط عات،  دییوار  نما دیاکر ه

 

http://www.shafiee.net/
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کوشاه کیاا  کایاان نصا  بمانیاد   ر نهایات، نص  و  ریافت انجا  مراحل ، منتیر Nextبا کلیک بر  -7

install   یاد باا انتخاا  توانمی حال، شامارا حذف کنیدhttp://localhost/prestashop/index.php  وار  بخاش
Front Office یاا  فروشاگاه یا هماان فروشاگاه خاو  شاده و بارای بخاش مادیریتBack Office   نیاز ا

http://localhost/prestashop/admin4243  استفا ه کنید 

 

را  Unblock کماه  د،یبا   کار ن برناماه مواجاه شاد یبارا Windows Security غاا یاگار باا ک: 1 نکته
  دیانتخا  نمائ

 لیافا شاو یاجارا نما ،یشما اشغال اسات و آکاا  رایانه 08کورت  ل،یبه هر  ل کهی:  ر صورت2 نکته
xampp\apache\conf\httpd.conf و عبارت  دیرا با  کنListen 80  را بهListen 83 و هماواره  ر  دیا ه رییاتغ

   مانند:دیخط آ رس، شماره کورت را ذکر کن
http://localhost:83/prestashop  

اساتفا ه نماو    زین WAMPا  برنامه  XAMPP یبه جا توانمی MySQLو  Apache یاجرا ی: برا3 نکته
  رندیگیقرار م www ر کوشه ها ، برنامهWampServer ر 

 PrestaShopنحوه استفاده از 

PrestaShop ا  آن  ییکاه کااربر نهاا اسات یطایمح افتاه کاه بخاش نخسات،یل یتشک ،یا   و بخش کل
سات اقا   فهردن یاوار  شده و با   ،طین محیت شما به ایو  سا انتخا ان با یکند  مشتریاستفا ه م

 ،ا یاصاورت ن ناد و  ریرا مشااهده نما آنات یارا انتخا  و جزئ یخاص یند کاتتوانمی و محصوتت
کاات و سافارش شاده مبلغ آن کر اخت  ،برخط به صورت سپس کنند د خو  اضافه یآن را به سبد خر

   شومی گفتهیا نمای ظاهر فروشگاه  Front Office ،طین محی  به ا شومی کامل

ش و یرایال اضاافه نماو ن، ویفروشگاه ا  قب یتیریکه  ر آن امکانات مد است یطیبخش  و ، مح
ن یا  باه اوجاو   ارناد مطار  خواهاد شاد مساتند،ن یکه  ر ا امه ا یاریحذف محصول و امکانات بس

مااات و یجهاات اعمااال تنی ،ر فروشااگاهی  و ماادشااومی گفتااه Back Officeقساامت  ر اصااط   
  دکنمی ت، ا  آن استفا هیو  سا یسا یسفارش

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/
http://localhost/prestashop/index.php
http://localhost/prestashop/admin4243
http://localhost/prestashop/admin4243
http://localhost:83/prestashop
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 (Back Office)شگاه فرو یتیریپنل مد

بارای که هنگا  نص  برنامه  یو رمز عبور یکیکست الکترون برای ورو  به صفحه مدیریت، به نشانی
 :است یشامل  و بخش اصلمدیریت، صفحه  ر اینجا   مدیر، تعیین شده نیا  است

 ینوار راهبر (Navigation Bar)ینادمختلف فروشاگاه را  ر کناار هام گاروه ب یهابخش منون ی: ا 
ی آن هاابرخای بخش  نمایادمای ایامه ،ساتمیر سیماد یرا بارا باه آن یکند و امکان  سترسایم

 و  یره  Catalog ،Orders ،Customersعبارتند ا  

 یاام( ز کااارDashboard)هااد ماننااد تعاادا  سفارشااات، یش می: اط عااات مهاام فروشااگاه را نمااا 
     ل شده ویتکم یهاروشف

 

 

 

موجاو   ر  یهااتمی  آبیندا یاد ینگااهت یت ساایریا مادیاط کنتارل کنال یحاد به میتوانمی اکنون
Navigation Bar مختلاف  یهان قسامتیبا ییجهت حرکت و جابجابرای تعیین صفحه، به شما  ی ر بات

Back Office دکنمی کمک   

 (Catalogت محصوالت )یریمد

اینجاا   آیادمای باه  سات( Catalog  Products)صافحه  یباات یمنو ا (، Catalogفهرست محصوتت )
 ار ،  قارار یکایمحصاوتت خاو  را کاه  ر فروشاگاه الکترون ید تماامیاتوانمی است که شاما یمکان
 د ییت نمایریمد

اضاافه باه فهرسات محصاوتت، را  یدیاجد یکات و محصول توانمی ،Add Newانتخا   کمه با 
  ا همرحلاه باه مرحلاه شار   ه  ر ا اماه، اشت کخواهد  بخش،ن ی ند  شومی که ظاهر یفرم  نمو 
   شومی

http://www.shafiee.net/
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  محصول مشخصات عمومی تعیین

جاه یاسات کاه  ر نت ین ناامیاست  او نا  آن نمو ن اط عات محصول  کاملل، یتکم ین مور  برایاول
را کاه  ید نماو  کاه  باانیارا مشاهده خواه یکر م ،لدین فیش  ا ه خواهد شد   ر کنار ایجستجو نما
 د، قابل انتخا  است  یهخوامی ش آنیرایا وید یجا  محصول جدیشما جهت ا

 رفعاالیک   ن  کماه  یاد، باا تیاان نداریمشاتر ین محصول بارایش ب  رنگ ایبه نما یا یاگر ن
 د یکن یریش آن جلوگید ا  نمایتوانمی

 ر نیار گرفتاه شاده  ،حاتی و کنترل ورو   ا ه جهت وار  نمو ن توضاهمچنین  ر همین بخش، 
 Shortاسات ) یش  ر موتاور جساتجوجهت نماا یوار  نمو ن اط عات مختصربرای لد ین فیاست  اول

description)باه صاورتکاه  نماو وار   صاول ربااره مح یاط عات کاامل توانمی ن کنترل،ی   ر  وم 
 یوانااامکاناات فرایان بخاش، متن  شگریرایو  ش  ا ه خواهد شدیشما نما برخطم  ر فروشگاه یمستق

 (و      )نوع قلم، اندا ه، رنگ قلم  ار جذا   محتواید یتول یراب

 ر  ید تا باه مشاترییمشخص نما یدیها و کلمات کلد واژهیتوانمی (، شماTag ر قسمت بر س  )
 د یهد، کمک نماخوامی عتر آنچهیافتن سری

 
کارخاناه صات ، مشخSEOموار   یگری همچون  توانمی کس ا  ذخیره نمو ن این اط عات اولیه،

  و  یره را نیز وار  نمو (، Manufacturerسا نده )
 Supplierکننااده ) یمرجاا  تو  (،Referenceتااوان بااا کاار نمااو ن اط عااات مربااو  بااه مرجاا  )یم

Referenceی( و موقع( تLocation)، ر بخاش   نماو ت یریرا بهتر ماد محصول یهاتمیآ Features و ن و ،
  ندشومی مشخص کاتابعا  

 (Product Categoriesبندی محصوالت )مدیریت طبقه

ا   ،یبند ر قسامت  ساتهقابال  سترسای اسات   Catalog  Categories منوی ا محصوتت  یبندطبقه
ا   یدیاجد یبنادشاما امکاان سااخت طبقه (Add New) دیار شااخه جدیاک  یاناه افازو ن یق گزیاطر

مختلاف، جهات ساهولت  یهاحصاوتت  ر فهرساتم رفتنگا باعث قارار این کارد  یمحصوتت را  ار
    استان یمشتر یمور  نیر برا یکات یجستجو

http://www.shafiee.net/
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م یکنین ماییم، سپس تعیکنیخو  وار  م یبند سته یبرا ینام ابتدا، دیجد یبندطبقهبرای افزو ن 
 ر  انیمشاتر یناه باراین گزیاا ایاگار آی  باه عباارتیر، یا خیش  ا ه شو  ینما ،یبندن  ستهیا ایکه آ

کامال  باه صاورترا هناو   یکه اط عات محصاوتت ی مان ،نمونه به عنوان  خیرا یباشد ی سترس م
 ا  ایان ماور ، اساتفا ه بیندا یادق یاش باه تعویل شدن آنها، نمااید تا تکمیهخوامی د ویاف نکر هیتعر
شاد، ا  قسامت تعلاق  اشاته با Home باه  یار ا  یارمجموعهید شما به  یجد یبند  اگر  سته شومی

   م  یکنی( آنرا انتخا  مParent categoryوالد ) یبند سته

 اساتفا ه (SEOجستجو ) هایتوسط موتور ،یبندافته شدن  ستهی یسا نهیبه برای Metaا  بخش 
  :شومی
 ( عنوان متاMeta titleا :)ارساال شاده باشاد، توساط  یکه تقاضاا توساط مشاتر ینه هنگامین گزی

   شومی اهرموتور جستجوگر ظ

 یتوض( حات متاMeta descriptionا : )ر حد  ناد خاط ا   یاختصار یارائه  هنده اط عات ،نهین گزی 
جاه موتاور ی ر نت، دنیاو به   یمندسا و ع قه یکه جهت جل  توجه مشتر استت شما یو  سا

   شومی جستجوگر ظاهر

 یدیکلمات کل ( متاMeta keywordsکلمات کل : )د توساط شاما  ر جهات ارجااع ید که باباشنیم یدی
    شوندف یت شما توسط موتور جستجوگر، تعریشدن به سا

 Friendly URL هد  یم یبند سته یبرا ی: به شما امکان نوشتن مجد  آ رس  

 گروه ی سترساا( هاااGroup accessامکااان انتخااا   سااته : )یو محصااوتت آناارا فقااط باارا یبند 
دن یاا  یا خواهااد ساااخت  باارایااد، مهییاانمایت مشااخص من قساامیااکااه  ر ا یداران خاصاایااخر

 ت  اشته باشند یعضو ید  ر گروهیداران بای، خریبند سته

  

د، امکاان یاکنی ا ه که  ر کنار آنها ع مات کار م را مشااهده م یورو  یلدهاینکته: هر کدا  ا  ف
 هناد   ر یار قارار میاتان را  ر اختتیساا یمور  نیر شاما بارا یهاوار  نمو ن  ا ه برحس   بان

باا  تاوانمی باشاد،یت میقابل رو ،کند و به  ند  بانیم یبانیت شما  ند  بان را کشتیکه سا یصورت
ان  ا  کاه برحسا  ین امکان را به مشاتری، اهای مختلف    به  بان وار  نمو ن اط عات محصوتت و

 وند مند شت شما بهرهیخو ، ا  سا یو  بان محل ییایت جغرافیموقع

 (Prices) محصول قیمت تعیین

ناه محصاوتت فروشاگاه یم هزیجهت تنیا   شومی ، انجا محصول یم مبلغ برایتنی، Prices ر بخش  
   د:یر را انجا   هیخو ،  ستورالعمل  

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/


 PrestaShop کیتجارت الکترون یسازادهیپافزار آموزش نرم 

 

www.shafiee.net  

18 

  یمت عمده فروشیات قیمال-شیک (Pre-tax wholesale priceباه شاما امکاان  انساتن فاور :)مبلاغ  ی
 سات ه با یناه فاروش محصاول جهات راحتایساه هزیلغ کارخانه و مقاد عمده محصول، مبیخر

  هد  یآور ن و محاسبه سو  را م

 یات خر ه فروشیمال-شیک (Pre-tax retail priceمبلغ کات :)ات آن  ر یاخو  را بدون محاسابه مال ی
 د یین قسمت وار  نمایا

 یمال( اتTaxر قسمت مال  :)ن ید  ا  باییانتخاا  نماا ،را برحسا  محصاول یاتیاات،  رصاد مالیا
 یهاات را کاه  ر صافحهی، بخش مالیاتیم نرخ مالیتنی ید  برایرا انتخا  کن یکیمختلف  یهانرخ
 د یخواهد آمد، مطالعه کن یبعد

 یبا مال یمت خر ه فروشیق( اتRetail price with taxمبلغ محصول را باا  ر نیار گارفتن مال :)ات یا
 م یکنین قسمت وار  میآن  ر ا

 یخر ه فروش یینها متیق (Final retail priceق :)ن قسامتیامحصول فروخته شده  ر ا ییمت نهای، 
   شومی ش  ا هینما

 
 ید محصاول، باا ایاخر یر مبلغ کلییجهت تغ یستمیامکان استفا ه ا  س، Specific prices ر بخش 

    وجو   ار  ،انید مشتریتعدا  خر

 

 (Quantities) محصول تعیین موجودی 

، ا  محصاول  ر فروشاگاه یتعدا  موجاو ، یا  ر  سترس بو ن محصول، میزان Quantitiesبخش   ر
مشخصاات و  ین  مان شاما آماا ه ساا ماندهیباشد  اگر  ر ایکننده م( مشخصQuantityتعدا  ) لدیف

تت تعادا  محصاو یتمام یمقدار ه یلد براین فی( او    د )مث ً: رنگ، اندا ه یمحصول هست یهاویژگی
 باشد ی ر  سترس م

 یکاات یباراماتن نماایش  ا ه شاده "ناه یموجو  باو ن محصاول باا اساتفا ه ا  گز  ر صورت
ت  ر نیار یرا جهات اطا ع مراجعاه کنناده ساا یامیاک توانمی (Displayed text when in-stock) "موجو 

د کاات، آن یاخر ساا   کاه باایناه آنهاا را مطمامن مین گزیاگرفت که بداند محصاول موجاو  اسات  ا
 موجو  است ( ،ن محصولیشان فرستا ه خواهد شد  )مث ً: ایعاً برایسر محصول

 ش خواهد آمد:یت کیکه محصول  ر فروشگاه موجو  نباشد،  و وضع ی ر صورت

  ن حالات، یاانتخاا  ا یباشاد  بارا تاأخیرل آن همراه با ینمو ه و تحو تأئید رخواست سفارش را
 د یی( را فعال نماAllow orders) "ن ا  سفارش امکان"نه یگز

 ر  سفارشااات"نااه ید  بااا انتخااا  گزییاا رخواساات ساافارش محصااول را ر  نما" (Deny orders )
 نخواهد شد   تأئید ،ا  آن محصول یسفارش

نااه ید  گزیاامحصاوتت، اعمااال کن یتمااام یرا باار رو یعمااوم یمااتید تنییااتوانمی نیهمچناا شاما
ا یاا( و Preferencesمااات )یتنی یق منااویااآناارا ا  طر تااوانمی امااا باشااد،یر  سفارشااات م ،فاار شیک

    شدبحث خواهد  ،(  ر ا امهProductsش نمو  که  ر بخش محصول )یرای( وProductsمحصول )

   

 Accessoriesو  محصول یبنددسته

رار قا یبند ساتهن یشما  رون  ندشیء  ر  کهیگیمور  استفا ه قرار م ی مان ،فر شیک یبند سته
جساتجو  یق موتورهایا  طر یکه مشتر ی ر حالت یبندمشخص کر ن طبقه ین  ر اصل برایرند  ایگ

محصاول قارار  URL ر آ رس  یبندر   ناا   ساتهیاگی ، ماور  اساتفا ه قارار مشاومی تیوار  سا

http://www.shafiee.net/
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، سامساونگ، اکلمانند ر  )ی( قرار گBrand) یعنوان تجار یبند ر  ستههم د توانمی : تلفنمث ًر   یگیم
 (و    ل، تبلت ی)موبا کاتی صنعتی یبند( و هم  ر  ستهو    ا ینوک

 ی هاد  بارایرا م یجاار یت انتخا  محصوتت مرتبط با کااتیقابل شما(، به Accessoriesل )یوسا
کاه باا آن  یمحصاوتت فهرساتد تاا یین حرف محصول را وار  نمای، اولیشنها  محصول به مشتریک

  د  ییتم مور  نیر را انتخا  نمایها، آنهیش  ا ه شو  و ا  آن گزیما  نشومی شروع

 

 SEOتنظیم  

      ،شادن فروشاگاهدهیت  یاش قابلی ر جهات افازا و محصاوتت، فهرست امکان  ستیابی به بهبو  یبرا
ر  واباا  قات آشانا( را  URLو  یدیاحات متا، کلمات کلی)عنوان متا، توض SEO یلدهایر فیمقا  دبایمی
 یش فهرست محصوتت )کاتاالو،(  ر موتورهاایسطح قابل نما یبهبو  و ارتقا این اقدا ، سب   نمو 

  خواهد گر یدجستجو 

 عنوان ( متاMeta titleا :)ارساال شاده باشاد، توساط  یکه تقاضا توساط مشاتر یهنگام ،نهین گزی
   شومی موتور جستجوگر ظاهر

 حاتیتوض ( متاMeta descriptionا : )ر حد  ناد خاط ا   یاختصار یارائه  هنده اط عات ،نهیگزن ی 
جاه ی ر نت، دنیااو باه   یمندساا و ع قه یباشد، که جهت جل  توجه مشاتریت شما میو  سا

   شومی موتور جستجو ظاهر

 یدیکل کلمات ( متاMeta Keywordsکلمات کل : )د  ر جهات ارجااع شادن باه یاباشاند کاه بایم یدی
    شوند فیجستجوگر، تعر توسط موتور ،تیسا

 Friendly URL یمثاال بجاا باه عناوان هاد  یمرا  یبند ساته یبرا ی: امکان نوشتن مجد  آ رس 
 ر، ی  URL اشتن آ رس 

http://www.mystore.com/category.php?id_category=3  

 نمو :ن استفا ه یی ار کامفهو  URL رس ا  آ توانیم

http://www.mystore.com/name-of-the-category 

 name-of-the-category یتاا بجاا نماو وار   Friendly URL یرا برا یکلمات دبایمی ن حالت، تنهایا  ر
   ش  ا ه شو  ینما

http://www.shafiee.net/
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 ر محصولیوام تصیتنظ

ر ا  یا  ناد تصاویاک یا رج  یبارا  اساتفا ه ر محصول مور  استیتصوتعیین  یبرا Images بر،سر
 د ییت، انتخا  نمایسا یرو یوتر خو  جهت بارگذاریمور  نیر را ا  حافیه کامپی هالیمحصول، فا

ش محصاول ا  ید که  ر هنگا  نمایینما یفر  را بارگذارشیر کید تصویهخوامی که ی ر صورت
خو کاار  ر  باه صاورتر ین تصاویاد  ایاکن انتخاا ز یا( را نCoverنه کوشاش )یآن استفا ه شو ، گز

 ده خواهد شد یش محصول  یصفحه نما

ت یاگر ساتون موقعد باا اساتفا ه ا  اشاارهیاتوانمی د،یانمو  یر را بارگذارین تصوی ند کهی مان
(Positionترت ،)ر یر تصاوییاا تغیان و یاین امکاان تعید  همچنایار  هییآنها را انتخا  و تغ یری  قرارگی
  بخش استن یهم نیز  ر( Cover Imageل )فر  محصوشیک

 محصول یهاویژگی تیریمدو م یتنظ

متفااوت  تی، خاصایژگایوهار د  یارا به محصاول خاو  اضاافه کن جدید یژگین وید  ندیتوانمی شما
 اشاته باشاد   ر  ید رناگ و انادا ه متفااوتتوانمی کسانیک محصول یمثال  به عنوان  استمحصول 

PrestaShop د بار یاات شاما باین خصوصایبه ا ی سترس یبرا م ینامیا اندا ه میرنگ  یژگیما آن را و
 د ییک نمایکلرا  Featuresنه یگز یرو

 

ر )رناگ، یامتغ یهااقابلیتگار جهات افازو ن ی  یعباارته ا بای، هاویژگیا   یافزو ن گروه یبرا
   د یکن ، کر شومی ررا که ظاه یک نمو ه و فرمیکل Add a new feature ی( روو    ت، موا  یظرف

 ید  باراییارا مشخص نما ید مقداریات، شما بایگروه خصوص یبرا ییهاتمیاضافه نمو ن آ یبرا
( Add attributeت )ینه افزو ن خصوصایگز یات مور  نیرتان را انتخا  و بر روینکه، گروه خصوصیا
ر خاو  وار  نماو ه یمتغ یبرارا  یمقدار د یینما کامل  را شومی که ظاهر ید و اط عات فرمیک کنیکل

 د یید به آن تعلق  ار  را انتخا  نمایتم جدیکه آ ی(، گروهGroupموجو   ر گروه ) یهانهیو ا  گز

باشاد کاه  "تیاظرف"ا یا "رناگ"د توانها میویژگیک گروه ا  ین بخش، ی ر  بهتر مطل  ا یبرا 
 باه عناوان لاو باشاد یک 2لاو، یک 1ل شام ،تیظرف یژگیو و یمانند  ر ، آب یریرنگ شامل مقا  یژگیو

 ن گروه است یآن  ر ا یهاویژگی "12و  18، 2"باشد ویم یژگیک گروه وی "اندا ه  "  یگر،ای نمونه

ر ییاد تغیاهخوامی را کاه یایژگید: ویکنیرا مشاهده م یژگیش ویرایر، شما نحوه ویر  یتصو  ر
     شومی ظاهر ید انتخا  نمو ه و فرمی ه

http://www.shafiee.net/
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 محصولازی سیشخص

ارائااه آن  انیمحصااول را بااه مشااتر یسااا ی، فرصاات شخصPrestaShop باارخطفروشااگاه  افاازارنر 
 ماتن  ااش شادها یاو  طار ن ییان شما امکان تعید و مشتریهست کفششما فروشنده  اگر مث ًد  کنمی
 کنند   شخصرا نیز مر یا تصوین سفارش، متن یند  ر حتوانمی بدین معناست که آنها آنرا  ارند یرو

ا ماتن( امکاان یل ی)فا یاد  ه نوع  ا هیکنی( مشخص مCustomization) یسا یسربر، شخص  ر
 ،مثاال باه عناواند )یال را ارساال نمایا  ند فایک ید یشما با یشدن را  ار   اگر مشتر یسا یشخص

 یهاالیتعادا  فا ( را جهت مشاخص شادنFile Fields) "لیفا یلدهایف"نه یر(، مقدار گزیا  ند تصویک ی
 یلادهایف"ناه یرا ارسال خواهاد نماو ، مقادار گز یشما متن یمشتر اگرو م  یکنیم میافت، تنییقابل  ر

 د یش کنیرای( را وText Field) "یمتن

 

 ،یکه  ر صفحه محصول فروشاگاه مجاا  ییهاتمید با تعدا  آیکنیلدها وار  مین فیکه  ر ا یعد 
 ر    رابطه  اشومی ش  ا هینما

را  Save and stay ا ه و  کماه ر ییالادها تغی رون ف 1هر  و مقدار را با نوشتن عد   اگرمثال،  برای
کاه   شاومی (، مشاخصFiles Fieldsل )یافا هایلدینه فیگز  رند  شومی  و فیلد جدید، ظاهر کلیک کنیم
 الزامای یاا گزیناه  (Image to print) طرحی برای  اش یا ،مثال به عنوان  گر  د ارسال یبا یلی ه نوع فا

(Required )یمتنا هایلادینه فیگز   شومی تعیین اجباری بو ن، مشخصجهت  نیز (Text Fields ،) بارای
   (Text to print اکی یا )متن  ،مثال به عنوان   رومی به کارنوع محتوا  تعیین

 

 

  محصول  یهاوستیپ تیریمد

PrestaShop بارای  ممکان اساتمثاال،  باه عناوان  هاد یمان یمشتررا به  ییهالیبه فا یامکان  سترس
       اشااته باشااد کااه  وجااو و بروشااور،  ر قالاا  اساانا  ییهاهیتوصاا ،یکاایمحصااوتت الکترونبرخاای 

 را (Attachments)ها توسایبر، کسار، اسنا  این یبارگزاربرای   کنندمطالعه آنها را  ،انیمشترد بایمی
 د  ییک نمایکل

http://www.shafiee.net/
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 لیافا یباارگزار جهات را Browse کماه  نماو ه،را وار    رباره آن یح کوتاهیتوضو ت وسینا  ک

  را انتخا  نمائید لیفا Upload  کمه سپس  دیکن کیکل نیر مور 

http://www.shafiee.net/
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 (Customersان )یت مشتریریمد

    استان کاربری هاحسا  مدیریتبرای  PrestaShop ر نوار باتی بخش مدیریت  Customers منوی

   یترمش فهرست

 هر کدا  ا  ساطرها توانمی و نمایش  ا ه شده، انیا  مشتر ی هر یکها ر این بخش، فهرست حسا 
 نمو  ر فعال یا  یفعال و حسابی را و به عنوان مثال، کر ه ویرایش  را
 

 

  یجاد مشتری/ ا یکربندیپ

شاامل مشتری، ات مشخصاط عات  د یانتخا  کنرا  "Add New" کمه  ،یک حسا  کاربریجا  یا یبرا
خ یتاار ،کسات الکترونیکای (، نشاانیحارف 5به طاول حاداقل )کلمه عبور موار ی همچون نا ، عنوان، 

  ر این بخش است  و موار   یگر ،ستمیبه س یمشترحق ورو   تعیین ،  خبرنامهاشتر، اتولد

  

 انیمشتر یگروه بند

PrestaShop د  بارای کنامیبندی  سته ی مختلف،هاگروه  رآنها را  ،انیمشتر برای امکان مدیریت بهتر
   استفا ه کنید  Customers  Groupsا  منوی  هابندی ستهمدیریت 

http://www.shafiee.net/
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  گروه  ایجاد

 د  یک کنیکل "Add New" یشتر، بر رویب یهاجا  گروهیا یبرا

 

 

 

، برای تعیین میزان تخفیفی که بارای اعضاای ایان گاروهمشخص کر ه و سپس نا  گروه را ابتدا 
شاامل "باه  و صاورت  "ماتیش قیروش نماا" تعییناستفا ه کنید   (%) Discount ر نیر گفته شده ا  

 و همچنین نمایش قیمت کات  ر این بخش، قابل تعیین هستند  "اتیمالبدون "و "اتیمال

 انیمشتری جستجو

 اساتفا ه ا  ،راه اول   شاومی به  و روش مختلف انجاا  PrestaShop ر فروشگاه  انیمشتر یجستجو
 :مشتریان را جستجو کر  توانمی IPکه ا  طریق انتخا  نا  و یا  جستجو  ر باتی صفحه استنوار 
 

 

فیلتار کار ن نتاایج باا و برای نمایش فهرست مشاتریان،  Customersروش  و ، استفا ه ا  منوی 
جانس،  شناساه،تناد ا : نیز عبارلتر کر ن یف یارهایمع باتی فهرست آن است ی هااستفا ه ا  ورو ی
خ ین تااری، آخارخ ثبات ناا ، اشاترا  خبرناماهی، سن، تاارکست الکترونیکی نشانی، ینا ، نا  خانوا گ
  حضور  ر سایت

http://www.shafiee.net/
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 د( یسفارشات )سبد خر

 هاد  ر مای است کاه باه شاما اجاا ه یابیار قدرتمند با اریبس یهاویژگی ی ارا PrestaShop افزارنر 
 :ن کار وجو   ار یانجا  ا ی و روش برا د یرا کیشنها  کن یمحصوتت خو  نبه مشتریا ،یواقع  مان

 سبد خرید،  ر کروفایل مشتریم  ر بخش یمستق راهنمایی  

   مشاهده و بررسی محتویات تمامی سبدهای خرید باا اساتفا ه ا  مناویCustomers  Shopping 

Carts  د ینیرا بباستفا ه سایت،  یبهبو  عملکر  تجار یبرا توانمی ن اط عاتیا  ا 

 ید مشتریخر سبد

 باه ایان ترتیا   خواهید  ید ،دیخر هایسبدفهرست  جزئیات ر فروشگاهی را عم ً ن اط عات یترمهم
 خریاد را بررسای کار و ار ش کل  آنها هر کدا  ا مقدار  ومت یشده، ق یداریمحصوتت خر توانمی

  ی مناسبی را اتخاذ نمو هاو سیاست
 

 

 

 تولیدکنندگان یکربندیپمات تنظی

 مین کنندگان کات را مدیریت نمو   أا تیسا ندگان  توانمی Catalog  Manufacturersمنوی   ر

  

 تولیدکنندگانش یرایا ویو  جادیا

ل یارا تکم شادهفار  ظااهر  و ر هک کایاا کلر Add new،  کماه دکننادگانیتول برای افزو ن به فهرسات
 یباه تماام تریعیسار ی سترسا ،تید کنندگان سااید کنندگان، با  یعات تولبا وار  کر ن اط  نمائید 

شاده و موقعیات آساان تار  ی مختلاف،هاابخشمرور  ، اشتخواهند  یا  شده،ده تولیدکننمحصوتت 
  یابدمی جستجو بهبو  ی ر موتورهاسایت 
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 توضیحاتی  ر مور  اط عات این بخش: 

 " نا  سا نده است ، همان "نا 

 "یا  "ات کوتاهحیتوضShort description ،و  شاومی جستجو ظااهر یاست که  ر موتورها یشرح 
 است محدو   ،حرف 188به 

 "یا  "حاتیتوضDescription و هاا تیفعال وتر ا  ساا نده مفصالتحات یاضاافه کار ن توضا، برای
حات کارخاناه یتوضا، ت محصاوتتیافیک موار ی همچون جزئیات توانمی  وی است محصوتت
 و  یره را اضافه نمو  سا نده 

 بخش SEO  است  متا یدیحات متا، و کلمات کلیتوضبرای موار ی مانند 

 یا  "دکنندگانیتول" همانند بخشManufacturers ،یاا  "کنندگان تأمین"بخش  یکربندیکSuppliers  نیاز
   شومی انجا کسان یروش  بهاست و  یاریاخت

 ت سفارشاتیریمد

بار اسااس  اسات کاهد ا  فروشاگاه یااط عاات خر مشاهده تمامی یبرا Ordersیا  "سفارشات" منوی
   است  گر یده یسا مانده ،خیتار
 

 

 سفارشات از فروشگاه فهرست

ی هاای بااتTextbox ر ماتن را باا اساتفا ه ا  وار  نماو ن  سفارشااتفهرسات ج ید نتاایتوانمی شما
  دیلتر کنیف فهرست،

   یام به مشتریک پیارسال 

 ر  نماو ه وخاو  ارساال  یا  را به مشاتریک کید یتوانمی شما New messageیا  "دیا  جدیک"ش بخ  ر
 ، هماانقابلیتبه وی بدهید  این  یاط عات ،فروشو فوق العا ه ویژه شنها ات یک همچون مور  مسائلی

 است! وکارکس موفقیت یک د یکل
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و  نماو ره یاخآنها را یاک باار ذ توانمی که هستند Prewrittenا  نوع کیش نوشته یا  هاا یکبرخی  
 شاما  نمائیادانتخاا   ییکشاو یرا ا  مناو هااا یا  ک یکای بارای ایان کاار،  ن بار اساتفا ه کار ی ند
  کنیدرا ویرایش نمو ه و ارسال  یا  ارسالیک جزئیاتد یتوانمی

 (Invoices) هاصورت حساب

ایان گار    مای خریاد، ایجاا ک فااکتور یا  شاومای تکمیل ،ا  فروشگاهخرید سفارش که یک بار  هر
 تااوانمی نمااایش  ا ه شااده و "payment accepted"ا یااو  "OK" ، بااه صااورتساافارش تیوضااع

 نمو   را  انلو   صورتحسا 

  کاربری، اقدا  نمایدحسا  ا  بخش  دبایمی    خو به صورتحسا   ی سترس یبرا یمشترهر 

 چاپ صورت حساب 

 Orders مناوی باه  ااش کنیاد زماان، هم را باه صاورتمختلف صورتحسا   ندین د یهخوامی اگر

Invoices د یبرو   

 

  

موار ی همچون باا ه  ماانی را مشاخص نماو ه و ساپس بارای  هاصورتحسا منیور  اش  به
 اقدا  کنید  PDF تولید فایل

   است آنها موجو   یحسا  کاربر ر ان یمشترات سفارش خچهیتار تمامی
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 (Delivery Slips) کاال های تحویلمشکالت و خطا

  کاه روش شاومی استفا ه ،لیتحو موار  خطایبرای گزارش گیری  Orders  Delivery Slipsا  منوی 
 است  صورتحسا  مانند  اش  آن نیز

 اتت سفارشیوضع

 تاوانمی البتهو   شومی استفا همختلف  یهات سفارشیوضع برای تعیین Orders  Statusesا  منوی 
  نیز ایجا  نمو د یت جدیک وضعی

  

 

 بازگشت کاال

  است یمشتربرای امکان کس فرستا ن کات ا  سمت  Merchandise Returnsمنوی 

 ان یام به مشتریارسال پ

PrestaShop  را ایجاا  کار ه اسات  بارای ان یارتبا  با مشتر یبرقراری است که امکان برخطفروشگاه
     شومی مشتری استفا ه یکاربرحسا    ر My Ordersاین کار ا  

 (Managing Payment Methodsپرداخت )ی هاروشت یریمد

باارای ماادیریت ایاان بخااش ا  منااوی ی مختلفاای باارای کر اخاات وجااو   ار   هاااروش PrestaShop ر 
Modules  Payment  را نص  و یا کیکربندی نمو   هاروشاین  توانمی استفا ه کنید 

 

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/


 یعی: الهام شفتهیه کننده 

 

 

www.shafiee.net  

21 

 گردی پرداخت یهاروش

 : شومی استفا ه نیز  یرائه شده رعمومی و ای هاروشا   PrestaShop ر 

Paypal, Moneybooker, Hipay, Google checkout 

 قابل کیکربندی هستند  هاروشاین 

 پرداخت  یهاتیمحدوداِعمال 

ن ی مشاتریاهاای کر اخات گروههااروشبرای محادو  نماو ن  Group restrictions ر همین بخش، ا   
   شومی استفا ه

 هاپرداخت در کشور یهاتیمحدوداِعمال 

 نیز محدو  نمو   ها راکشور  رکر اخت  یهاروشانتخا   توانمی Country restrictions ر بخش 

 الکا حمل تیریمد

و انتخاا   و شارایط ایان بخاش ها، هزیناهبارای مادیریت حمال کاات Shipping  Preferencesا  منوی 
  استفا ه کنید   لونقحملشرکت 

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/

