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پروژه  موفق

تحقیقات بازار ایران نشان میدهد امروزه یکی از بـــزرگتــرین مـــعضالت کــسب و کـــارها، عــدم هـماهنگی بین ساختار 
برندینگ و پـــیاده سازی بـــسترهای دیجیتال می باشد. از ایــن رو شــرکت آدریـن ارتــباط بــا شعار راهکارهای دیجیتال و 
با تلفیق علم بازاریابی، فــروش، تکنولوژی های روز برنامه نویسی، به خدمت گیری هنر گـرافیک و با اتــکا بـه تــجربه ۱۵ 
ســاله مدیران و بهره گیری از کـــادر فنی خالق، جـوان و تحصیل کرده، سعی بر آن دارد تا بستری حرفه ای، اختصاصی و 

منطبق با هر کسب و کار را فراهم نماید.
مــنشور ســـازمانی و اخــالق حـرفه ای مـــا ایجاب مـیکند تا انتهای مــسیر و حصول نتیجه مطلوب در کــنار کسب و کـار 

شـــما هـمچون یک شـــریک تجاری، همسو و همراه بمانیم.

درباره ما



امکانات 
آدرین ای ام اس

مدیریت آسان محصوالت و قیمت ها
بروز رسانی قیمت و موجودی به صورت گروهی و فایل اکسل

هسته قدرتمند 
با پشتوانه بیش از ۷۵۰.۰۰۰ خط برنامه نویسی

طراحی زیبا، مدرن و رسپانسیو
سازگار با تمامی دیوایس ها از جمله دسکتاپ، لپ تاپ، موبایل و تبلت

وب اپلیکیشن موبایل
دارای وب اپلیکیشن موبایل برای اندروید و آی او اس

 اتصال به برنامه های حسابداری
قابلیت اتصال به نرم افزار های حسابداری توسط وب سرویس جهت کنترل موجودی و قیمت ها

قیمت های چند سطحی
قابلیت نمایش چند سطحی قیمت ها با توجه به سطح دسترسی مشتریان  (مصرف کننده، همکاران و...)

انواع روش های پرداخت
قابلیت اتصال همزمان به چندین درگاه پرداخت و مدیریت تقدم استفاده از درگاه پرداخت  به صورت منظم و رندوم

آماده برای گوگل
سازگار و بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو از جمله گوگل

ارسال و رهگیری سیستماتیک سفارشات
قابلیت اتصال، ثبت سفارش ارسال و پیگیری مرسوله از طریق پست جمهوری اسالمی ایران،  تیپاکس، الوپیک و اسنپ

ثبت نام مشتریان با شماره همراه
قابلیت ثبت نام مشتریان با تلفن همراه و دریافت آنی پیامک وضعیت سفارشات

هسته ایرانی، فروش جهانی
قابلیت چند زبانگی فروشگاه و اتصال به درگاه های پرداخت بین المللی

نرم افزار تحت ویندوز
نرم افزار تحت ویندوز مدیریت سفارشات با قابلیت اتصال به پرینتر جهت چاپ فاکتور فروش و  قبض ارسال مرسوله

نالین چت آ
ارتباط با مشتریان از طریق چت درون وب سایت، واتساپ و تلفن اینترنتی فقط با یک کلیک

پشتیبانی رایگان
پشتیبانی یک ساله رایگان به صورت تلفنی وآنالین

بروزرسانی رایگان
بروزرسانی هسته به صورت کامال رایگان

کوپن های تخفیف
ایجاد کوپن  تخفیف با محدودیت تعدادی، زمان شروع و پایان، حداقل و حداکثر سفارش

آمار بازدیدکنندگان
آمار دقیق بازدیدکنندگان و مشاهده صفحاتی که منجر به فروش و پرداخت شده اند

بکاپ منظم از اطالعات
پشتیبان گیری منظم تمامی دیتا های وب سایت به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه 

خبرنامه
ثبت نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و پست الکترونیکی مخاطبان خود به کمک خبرنامه 



امکاناتی هست که در آدرین ای ام اس نباشه؟ بی شک خیر!
آدرین ای ام اس یــک سیستم مــدیریت فروشگاه اینترنتی حرفه ای می باشد، ما در آدرین ارتباط با بیش از 2 سال تالش شبانه روزی و با بررسی و تحلیل دقیق سیستم های فروش آنالین، با بیش 
از 750.000 هزار خط برنامه نــویسی و بــا تـوجه به نیاز های مشتریان خود در زمینه وب سایت های فــروشگاهی ســعی کردیم یکی از بروز ترین و با امکانات ترین سیستم های فروشگاه اینترنتی 

را ارائه نماییم.



از آمار بازدید کلی، بازدید صفحات متفاوت، موقعیت جغرافیایی، ارجاع دهنده،  آمار بازدیدکنندگان اطالعات دقیقی 
تکنولوژی و... را به تفکیک زمانی در اختیار شما قرار می دهد. با اتصال به سرویس گوگل آنالیتیکس عالوه بر آمار دقیق 
بازدیدکنندگان امکان مشاهده صفحاتی که منجر به فروش و پرداخت شده اند را به تفکیک و بر اساس ارجاع دهنده 

خواهید داشت.

گردش حساب و تمامی پرداخت های کاربران و مشتریان شما به عنوان سند در فروشگاه اینترنتی نگهداری می شود و با 
توجه به دقت و شفافیت آن مرجع خوبی برای استناد در موارد مختلف است.

آدرین ای ام اس برای مخاطبین شما امکان بازاریابی را فراهم می کند تا با دعوت از دوستان، همکاران و... خود برای خرید 
از وب سایت شما مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت کنند.

عالوه بر بارگذاری فایل (با هر فرمت و پسوندی)، امکان ایجاد پوشه و دسته بندی فایل ها فراهم شده است و با دریافت 
لینک فایل، امکان نمایش یا اجازه دانلود به کاربران را خواهید داشت.

نالیتیکس آمار بازدیدکنندگان و اتصال به آ

مدیریت فایل

امور مالی پیشرفته

همکاری در فروش



محصول فیزیکی، فایل، خدمت و... تفاوتی ندارد. پرتال به شما دسترسی و امکان ایجاد انواع محصول حتی با ویژگی 
(مثل رنگ، سایز و...)، قیمت، وزن، ابعاد و... متفاوت را می دهد.

تـمامی ســفارش های ثـــبت شده در فروشگاه، دارای اطــالعات کامل شامل کـد اخــتصاصی، زمان، مـــشخصات مشتری، 
وضعیت پرداخت، وضعیت ارسال و مبلغ به همراه امکان صدور فاکتور رسمی و غیر رسمی می باشد.

آدرین ای ام اس با اتصال به سیستم های پست، تیباکس و الوپیک عالوه بر نمایش هزینه حمل به مشتری، امکان 
پرداخت درب محل و ارسال خودکار از محل صاحب فروشگاه را فراهم می کند.

ما در آدرین سی ام اس ابزاری را فراهم کردیم تا شما به راحتی بتوانید برای تمامی اخبار، مقاالت، صفحات و محصوالت خود 
شرایطی را فراهم آورید تا وب سایتتان را برای کسب رتبه های برتر گوگل آماده کنید. 

نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و پست الکترونیکی، مخاطبان خود را به وسیله خبرنامه جمع آوری کنید و با اطالع 
رسانی ایمیلی و پیامکی مخاطبان خود را حفظ کنید.

محصوالت

مدیریت سفارش ها با نرم افزار ویندوز آدرین ای ام اس

ارسال بی دردسر

بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

خبرنامه
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