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عـزيـزي عــمـيـل عــني عـربيــــة
نـقـدم لسيادتكم  :عـرض تصميم وتطـوير تطبيقات التليفون المحمول بالمواصفات االتية -:

مـواصـفـات تطــبـيـق املـحـمـول أنــدرويــد Android Mobile Application :
 -1الصفحة الرئيسية للتطبيق  :بها المحتوى الرئيسى يوضح الخدمات والمنتجات الرئيسية للشركة
 -2صفحات عرض المنتجات  :تشمل كل منتجات الشركة مرتبة حسب التصنيف بالصور والبيانات التفصيلية ويمكن
إضافة عدد من صفحات المنتجات وعدد من الصور لكل منتج.
 -3إمكانية إختيار المنتجات من خالل التطبيق والتسجيل فى طلبها.
 - 4صفحات عـن الشركة وتاريخها وسابقة أعمالها والشهادات والخبرات.
 – 5صفحة إتصال :وسائل اإلتصال بالشركة مثل رقم المحمول ويتم االتصال المباشر بمجرد الضغط على الرقم.
 -6إمكانية البحث فى جميع محتويات التطبيق والحصول على نتائج البحث بسهولة تامة.
 -7إمكانية حجز أو إرسال تعليق أو إستفسارأو إقتراح للشركة المسئولة عن إدارة التطبيق .
 -8خدمة التنويه والتنبيه  Notificationعن المستجدات فى التطبيق حسب اختيارات المستخدم
 -9إمكانية طلب أون الين مما يسهل لعمالء الموقع تـقـديـم الطلبات والدعم الفنى فى اى وقت من خالل الموقع.
 -10إمكانية تسجيل المستخدم كعضو بإسم مستخدم وكلمة مرور فى حالة الخدمات والميزات الخاصة
edit profile , register , login, Forget Password)Account , Invite( ,

اإلدارة والتحكم فى محتويات التطبيق  ( :نظام إدارة المحتوى : ) Admin or CMS
وهى خاصة بمدير التطبيق إلدارة المحتوى فى اى وقت ومن اى مكان  :باإلضافة أو الحذف أوالتعديل.
 تصميم وبرمجة موقع إلدارة األدمـن وتصميم صفحة ويب لتسويق وترويج التطبيق.مواصفات اإلستضافة االضافية :
 إمكانية إنشاء عـدد من البريد اإللكترونى على إسم الموقع . -متابعة معـدالت الدخول والزيارة على التطبيق من جميع دول العالم.
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 إمكانية تحميل قواعـد بيانات من نوع My SQL databaseالعـرض المالى :
 تصميم وبـرمجة التطبيق ( لغة أولى ) وإدخال بياناته وتسويقه  :مقابل مبلغ  18000جنيه خالل  4أسابيع. تنفيذ أدوات التحكم فى إدارة محتوى التطبيق والتدريب عليه :مقابل مبلغ  14000جنيه خالل أسبوعـين. تصميم التطبيق ( لغة ثانية ) وإدخال بياناته وتسويقه  :مقابل مبلغ  12000جنيه خالل أسبوع.أسعار االستضافة :
إلضافة أدمن يجب حجز دومين وإستضافة للتحكم فى محتويات التطبيق :
 يمنح العميل إسم مستخدم وكلمة مرور للوحة تحكم اإلستضافة يستطيع من خاللها التحكم الكامل فى الموقع. إسم الموقع  :مقابل مبلغ  350جنيه  /سنوي. -اإلستضافة  5000ميجا بايت  :مقابل مبلغ  1500جنيه  /سنوي.

السعـر اإلجـمـالى ==< تجميع إخـتيارات العـمـيـل :
طـريـقـة الــدفــع :
 -1سداد نسبة  % 50من التصميم والبرمجة عند التعاقد.
 -2سداد نسبة  % 50من التصميم والبرمجة عند اإلستالم وإختبار التطبيق والتدريب على إدارته.
 -3سداد قيمة حجز إسم الموقع واإلستضافة بالكامل عند التعاقد حيث يتم الحجز فورا .

أدوات التسويق للتطبيق بعـد تـنـفـيـذه :
بعد تنفيذ التطبيق البد من تسويقه عالميا من أجل تحقيق اإلستفادة القصوى منه :
 يتم تحميل التطبيق على موقع جوجل لتطبيقات التليفون المحمول باستخدام انظمة التشغيل اندرويد Androidمع امكانية ارسال تقارير مفصلة عن تحميل واستخدام التطبيق
 التسجيل على  Storeوحجز لينك خاصة لتحميل التطبيق play.google.com/store : التسجيل فى مواقع االعـالنات المـبوبة والتسجيل فى مواقع التجارة اإللكترونية -إعـالن عن التطبيق على موقع عـين عـربيـة والتسجيل فى قواعـد بيانات عـين عـربيــة.
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