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 سفارشات و نظرات محصوالت شما می باشد.تعداد  گزارش کلی از میزان فروش ، ، پیشخوان که گزینه پیش فرض پنل می باشد -1

 می توانید آخرین اطالعیه های خود را مشاهده کنید.همچنین از این صفحه 

از این مورد می توانید محصوالت خود را بارگذاری ، ویرایش و یا حتی حذف کنید در ادامه آموزش کامل بارگذاری محصول ارائه می  -2

 شود.



نید و وضعیت آن را تغییر دهید تا به مشتری هم سفارش هایی که برای شما ثبت می شود را از این قسمت می توانید مشاهده ک -3

 اطالع رسانی شود.

صادر  هبه صورت زمان بندی شدثابت برای محصول های خود  یا به صورت درصدی و هاییمی توانید کد  کدهای تخفیفاز گزینه  -4

 ارائه دهید. خود و در سایت و یا شبکه های اجتماعی خود برای مشتریان کنید

 اسمش مشخص است گزارشات مالی و فروش شما را با جزئیات نمایش می دهد. از این گزینه همانطور که -5

 ر این قسمت نظرات مشتریانی که برای محصول شما بیان شده است به شما نمایش داده می شود.د -6

که پس از درخواست شما توسط امور مالی  روز از سمت شرکت می باشد 7مبالغ فروش شما قبل از خواست واریز ین گزینه برای درا -7

به قسمت تنظیمات بروید و گزینه پرداخت را بزنید. سپس اطالعات بانکی را  ابتدا بررسی میگردد. جهت فعالسازی این مورد باید

 تکمیل کنید.

 در سیستم ثبت کند و سطح دسترسی آنان را کنترل کند.هایی  از این قسمت مدیر فروشگاه می تواند برای فروشگاه خود کارمند -8

سفارش ها را  وانند محصول بارگذاری کنند و یامی تاین افراد با توجه به سطح دسترسی هایی که برای آنان تعریف می شود 

  .و مدیریت کنندمشاهده 

 مشاهده کنید.را  ست عالقه مندی خود اضافه کردندکه غرفه شما را به لینندگان می توانید مشتریانی در بخش دنبال ک -9

 بررسی کنید. به صورت نموداریتوانید آنالیز فروشگاه خود را با توجه به فروش های خود می  ر این بخشد -10

 ز این قسمت می توانید به مدیر سایت تیکت ارسال کنید و مشکل یا سوال خود را بیان کنید.ا -11

 ر قسمت تنظیمات پنل ، موارد زیر می باشد.د -12

 .فروشگاه: که می توانید بنر ، عکس پروفایل و بیوگرافی برای خود بارگذاری کنید -

 به آن اشاره شد. 22بانکی مختلف ثبت می کنید که در مورد پرداخت : اطالعات بانکی خود را برای عملیات های  -

احراز هویت : تمامی اطالعاتی که زمان ثبت نام و ساخت فروشگاه ثبت شده است را می توانید مشاهده کنید و در صورت نیاز   -

 با هماهنگی کارشناسان ایکاال ویرایش را انجام دهید.

 ک محصوالت خود را انجام دهید. نید تمامی تنظیمات لجستیحمل و نقل: از این گزینه می توا -

در آن شبکه ها  مشتریان شماآدرس شبکه های اجتماعی خود را ثبت کنید تا پروفایل اجتماعی : در این قسمت می توانید  -

 شما را دنبال کنند.

وارد  را نمایش داده شود برای فروشگاه شما سئو فروشگاه: از این بخش می توانید عنوان و توضیحاتی که می خواهید در گوگل -

 کنید.



 

 

 کاسه سرامیکی لب طالییخاص ( مثال :  ویژگی و متریال جنس محصول، ام محصول خود به صورت استاندارد وارد کنید )اسمن -13

 خود را آپلود و ذخیره می کنید.ز این قسمت تصویر شاخص ا -14

 با کلیک بر روی عالمت + می توانید تصاویری برای گالری محصول خود انتخاب و آپلود کنید. -15

همچنین از این بخش می توانید برنامه به  .قیمت با تخفیف را وارد کنید ،  اشتن تخفیفز این قسمت ، قیمت اصلی و در صورت دا -16

 ت زمانبندی برای تخفیف مشخص کنید.صور



 ا کلیک بر روی نوار کشویی دسته بندی مورد نظر محصول خود را انتخاب کنید.ب -17

اینتر بزنید . همچنین می توانید با کلیک در کادر مورد نظر از  سپس ، مورد نظر خود را تایپ کنید چسبمی توانید براز این قسمت  -18

 یش فرض سایت برای محصوالت خود استفاده کنید.برچسب های پ

 در مورد محصول بنویسید. این باکس می توانید توضیح کوتاهیدر  -19

  تصاویری برای محصول خود هم اکنون می خواهیم یک محصول را بارگذاری کنیم . بر روی آپلود تصویر محصول کلیک کنید تا

 آپلود کنید. 

 

 



 

 

 



 

تنظیمات وضعیت موجودی که شامل تعداد موجودی کاال و آستانه کاهش آن که توسط ایمیل و پیامک به شما اطالع رسانی می  -20

 قسمت می باشد.شود از این 

 از این بخش در بارگذاری محصول می توانید کد انبارداری محصول خود را وارد کنید. )اختیاری( -21

از این قسمت میبایست وزن و ابعاد محصول خود را به طور دقیق وارد کنید. این قسمت به سیستم پست متصل می باشد. و در  -22

 قیمت حمل و نقل پستی کاال مشخص می شود. )اجباری( ، زمان خرید توسط مشتری با استفاده از این موارد و شهر مقصد

 محصول می باشد . حتما توجه کنید که این مورد باید روی هیچکدام قرار بگیرد.این مورد برای مشخص کردن وضعیت مالیاتی  -23



 

موارد این قسمت مشخصات و ویژگی های محصول شما می باشد که پس از کلیک بر روی افزودن ویژگی در قسمت نام و مقدارها  -24

 مثال آورده شده است. جهت زیر تصویر خود را وارد میکنید.

 عمده داشته باشید.  در فروش تنظیماتی برای تخفیفمی توانید  کادراز این  -25

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 : آموزش و دستورالعمل عکاسی دوم بخش

 کاال متضاد باشد )در حد امکان پشت زمینه سفید(.رنگ پس زمینه با رنگ  -1

راست( در عکس قابل  –چپ  –پایین  –از چند جهت مختلف عکسبرداری انجام شود ، به صورتی که تمام زوایای محصول )باال  -2

 رویت باشد.

 برداری صورت بگیرد که کاربرد کاال کامال مشخص باشد.به نحوی عکس -3

 عکاسی شود(.نوردهی مناسب در عکاسی رعایت شود و از ایجاد سایه تیره در عکس جلوگیری شود. )در مکان پر نور  -4

 دقت شود تصاویر عکسبرداری شده میبایست مطابق محصول واقعی باشد. -5

 .در زیر یک محصول به طور صحیح از زوایای مختلف عکسبرداری شده است 

 

  

 د محتوا: دستورالعمل تولی بخش چهارم

 ویژگی محتوای مناسب 

محتوا نویس است که با درنظر گرفتن مشخصات کلی و تاثیر گذاری بر مخاطب  دیدگاه یکمعرفی محصوالت، نیازمند متنی تخصصی از 

 انجام می پذیرد. اصول سئو)مشتری( و آشنایی با 

 داشت. انتظارات زیر را بطور خالصه برای نوشتن یک متن ساده که صرفا جهت معرفی کاال است می توان

آن محصول می باشد. به عنوان مثال  ویژگی خاصو  جنس، اسم محصولشامل  که یکی از مهمترین بخش معرفی است : عنوان محصول*

 کاسه سرامیکی لب طالیی

 ه شود. در متن گنجاند یآن اشاره گردد و توصیفی از شکل ظاهر کاربردو  نام محصول، جنسمی بایست به  : * متن محصول 

 .در زیر نمونه ای از محتوای تولید شده برای یک محصول به عنوان نمونه آورده شده است 



 

 کاراکتر محتوا نوشته شود. 100نکته: برای معرفی محصول حداقل باید 

 ویژگی های محصول

 موارد زیر باید برای هر محصول ذکر شود:

 ( :سکه دوزی -محصوالت برنجی  -محصوالت چوبی  -زیورآالت  –دستبافت ها  -قلمکار  –سفال  –دیوار کوب سنتی سبک هنری 

 می باشد.(  میناکاری – خاتم کاری - قلم زنی - حصیربافی – فیروزکوبی – ترمه – محصوالت چرمی -

 کاربرد: )تزیینی / مصرفی( -

 .ارتفاع و قطر دهنه می باشد –عرض  –ابعاد بر حسب سانتی متر : شامل طول   -

 بر حسب کیلوگرم وزن -

 : شامل تک رنگ و رنگ های ترکیبی می شود. رنگ -

 شهر یا روستای محل تولید محل تولید: -

 کد محصول: به صورت اختیاری می باشد و فقط برای شناسایی بهتر فروشنده می باشد. -

 ویژگی های نمایش داده شده در سایت ایکاال

 


