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  هاي وردپرسی  وب سایت
  مشخصات سرویسخدمات و لیست 

  8060داده نگار با شماره ثبت  رابین رکتشده توسط شتهیه 
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 TB2و   TB1 هاي تعرفه مشتركامکانات 

  تخصصی سرورمشخصات   جزییات سرویس
  
  دامنهcom   وir )در صورت آزاد بودن( 

  سرور ایران(گیگابایتی  5هاست( 

 100 گیگابایت پهناي باند ماهیانه 

  گواهیSSL  رایگان براي یک دامنه 

 بی نهایت  قابلیت ایجادSQL   وFTP 

  قابلیت ایجاد بی نهایتSubdomain 

  قابلیت ایجاد بی نهایت ایمیلPOP3 

 مجهز به فایروال و آنتی ویروس 

  ماهیانه/ هفتگی / بک آپ روزانه 

 
  

  
 2800 مگاهرتز سی پی یوي اختصاصی 

 1500 مگابایت رم اختصاصی 

  هارد دیسکSSD   وNVME 
 یک سال: مدت اعتبار سرویس 

 
 

 ایمیل سرور مجهز به  Spam Guard 

  پشتیبانی از برنامه نویسیPHP 8.x  
  پشتیبانی ازmysql 5.x  وMariadb 
 Curl / Soap / GD Lib / Cron Job 
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  سیستم مدیریت محتويو خدمات امکانات 
  ها ابزارك و خروجیِ قابلیت  ي پیشنهاديها افزونه

  نسخۀ وردپرسنصب آخرین 
 پشتیبانی کامل از زبان فارسی 

 سئو فرندلی و کپشن خودکار 

  نصب افزونۀSEO Pack Pro 

  نصب افزونۀ خودکارreSmush.it 

 Lazzy loading  همۀ تصاور 

  نصب ssl  و فعال کردن امنیتhttps 

  نصب افزونۀOptimize و فشرده سازي کدها 

 نصب افزونۀ المنتور به همراه الیسنس 

  نصب افزونۀLiteSpeed جهت کش سازي 

  نصبPage Loading براي بارگذاري صفحات 

 کامل  فعال سازيGoogle Webmaster tools  

 کامال ریسپانسیو و موبایل فرندلی 
 قابلیت ایجاد تغییرات در نماي موبایل 
  لوگو و لینکSVG  هاي اجتماعی شبکه 
 ها هاي بصري متحرك در تمام قسمت جلوه 
  تصاویر و ویدیو بصورت جداگانهکاروسل 
 قابلیت ایجاد گالري تصاویر موزاییک و مترو 
 اتصال به درگاه پرداخت زرین پال یا بانک ملی 
  افزودن کلیدpaypal  و اتصال به ایمیل 
 تولید خودکار توضیحات سئو براي مطالب 
  ایجادiFrame از صفحات اینستاگرام 
  نوتیفیکیشن وCTA به سفارش کاربر 
  بخش جستجوي تمام صفحه در وبسایت 
  ،تنها و یکان، شقایق، ایران فونت وزیر...  
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  ها وب سایتجزییات 
 TB2اي  سایت چند صفحه TB1اي  سایت تک صفحه

  گرفتن تمام محتویات در یک صفحهقرار 
  بندي و اجراي قالب به سفارش کاربررنگ 
  اي به سفارش کاربر چند الیهسربرگ 
 و واکنشگرا چسبان ،منوي متحركاي اجر 
  ایجاد لنگر و سکشن در منوبارقابلیت 
  هرگونه اجرايCTA به سفارش کاربر 
  گالري یا لیست قیمت محصوالتایجاد 
  هاي رضایت مشتریان جلوهافزودن 
  درباره ما/  تماس با ما(صفحۀ اختصاصی یک( 
  به سفارش کاربراي  و چند الیهتخصصی فوتر 
  دریافت اینماد و ثبت ملی جهتمناسب 

  

  صفحۀ اختصاصی 5اجراي 
  هر صفحه اختصاصی براي چیدمان 
  به همراه جزییاتاي  چند الیهسربرگ 
 و واکنشگرا چسبان ،منوي متحركاي اجر 
  هاي بصري و داراي جلوه متحركمنوي 
  هرگونه اجرايCTA به سفارش کاربر 
  یا  تغییر هدرقابلیتCTA در هر صفحه 
  گالري یا لیست قیمت محصوالتایجاد 
  هاي رضایت مشتریان جلوهافزودن 
  تماس با ما و فرمapi  نقشۀ گوگل 
  به سفارش کاربراي  و چند الیهتخصصی فوتر 
  دریافت اینماد و ثبت ملی جهتمناسب 
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  س بگیریدکسب اطالعات بیشتر با ما تماجهت 

02165103556 

info@boofnet.ir 

  


