الشبكـة املـعـلومـاتيـة للـصناعـات العـربيــة  .عـني عـربيـــة
شـركـة مـسـاهـمـة مـصــريـة – الـهـيـئـة العـامـة لإلستثمـار– س .ت 16421
Arabic Industries Informatics Network - AinArabia

www.AinArabia.com
تـأسست عــام 2003

عـزيـزي عــمـيـل عــني عــربيــــة :
نـقـدم لسيادتـكم  :عـرض إلستضافة وتصميم موقعكم على االنترنت بالمواصفات االتية -:

مــوقـع داينـاميـك Mobile Responsive :

Dynamic website

( مـوقـع تـفـاعـلى  :بنظام إدارة احملـتوى اإللكـرتونى ) CMS
مواصفات اإلستضافة :

 -مساحة  5000ميجا بايت  -معـدل سرعة  50جيجا بايت

 يمنح العميل إسم مستخدم وكلمة مرور للوحة تحكم اإلستضافة يستطيع من خاللها التحكم الكامل فى الموقع. إمكانية إنشاء عـدد من البريد اإللكترونى على إسم الموقع . إمكانية إنشاء عـدد من األسماء الفرعية من إسم الموقع. إمكانية تحميل محتويات الموقع بإستخدام لوحة التحكم .cPanel متابعة معـدالت الدخول والزيارة على الموقع من جميع دول العالم. إمكانية تحميل قواعـد بيانات من نوع My SQL database -إحصائيات متعـددة ومتابعة شاملة لجميع فاعليات الموقع من خالل لوحة التحكم.

مواصفات التصميم  :وتستجيب للعـمل على المحـمول Mobile Responsive
 صفحات عديدة حسب دراسة وتحليل الموقع مع الـعــمـيـل . -الصفحة الرئيسية.

 -صفحات عن الشركة

 صفحات عن المنتجات والخدمات - .صفحة إتصل بنا. صفحة نبذة عـن الشركة ( اإلدارة والتاريخ وملفات التعريف ). -صفحات عن سابقة األعمال.

 -الشهادات والخبرات وفـريق العـمل.

اإلدارة والتحكم فى محتويات الموقع  ( :نظام إدارة المحتوى : ) Admin or CMS
وهى خاصة بمدير الموقع للتحكم فى المحتوى الموقع فى اى وقت ومن اى مكان  :باإلضافة أو الحذف أوالتعديل.
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مواصفات برمجة األدمن ( قــواعـد البيانات ) فى حالة الموقع الداينامـيك :
 - 1الصفحة الرئيسية للموقع بها أكثر ما يميز الشرركة مرن صرور وبيانرات ويمكرن الرتحكم فرا محتوياتهرا بالتعرديل
أوالحذف واإلضافة ويمكن إضافة صفحات بعدد ال نهائى وقوائم وأقسام واقسام فرعية للمنتجات والخدمات.
 -2عرض منتجات الشركة المختلفة وكيفية إختيارها من خالل الموقع والتسجيل فى طلبها.
 -3صفحات عن المنتجات  :وتشمل كل منتجات الشركة مرتبة حسب التصنيف بالصور والبيانات التفصيلية وكل
منتج يأخذ صفحة مستقلة فى قـواعـد البيانات ويمكن إضافة عدد من صفحات المنتجات والصور لكل منتج.
 – 4التحكم فى وسائل اإلتصال بالشركة مع إمكانية للزوار بإرسال تعليق أو إستفسارأو إقتراح إلدارة الموقع .
 -5إتاحة إمكانية البحث فى جميع محتويات الموقع والحصول على نتائج البحث بسهولة تامة.
 - 6صفحات نبذة عـن الشركة وتاريخها وسابقة أعمالها ويمكن التحكم فى محتويات هذه الصفحات.
 -7القائمة البريدية  :تسجيل البريد اإللكترونى لزوار الموقع إلستقبال رسائل إخبارية أو عروض وطلبات
 -8إمكانية إرسال رسائل دعائية جماعية ( دفعة واحدة ) الى جميع األعضاء ومستخدمى الموقع .
 -9إمكانية طلب أون الين مما يسهل لعمالء الموقع تـقـديـم الطلبات والدعم الفنى فى اى وقت من خالل الموقع.
 -10إمكانية حجز أو إرسال تعليق أو إستفسارأو إقتراح للشركة المسئولة عن إدارة التطبيق .

أدوات التسويق للموقع بعد تنفـيذه :
البد من تسويق الموقع عالميا من أجل تحقيق اإلستفادة القصوى منه :
 تهيئة الموقع لمحركات البحث Search Engine Optimization : SEO -التسجيل فى محركات البحث العالمية

 - ,التسجيل فى قواعد بيانات عـين عـربيــة.

 -التسجيل فى مواقع االعـالنات المـبوبة  - ,التسجيل فى المواقع العالمية للتجارة اإللكترونية

العرض المالى :

السعـر اإلجـمـالى  ...تجميع إخـتيارات العـمـيـل

 إسم الموقع  :مقابل مبلغ  350جنيه  /سنوي. اإلستضافة  5000ميجا بايت :مقابل مبلغ  1500جنيه  /سنوي. تصميم الموقع ( لغة أولى ) وإدخال بياناته وتسويقه  :مقابل مبلغ  4500جنيه. تصميم الموقع ( لغة ثانية ) وإدخال بياناته وتسويقه  :مقابل مبلغ  3500جنيه. -سـعـر برمجة نظام إدارة المحتوى والتدريب عليه =  5500جنيه

طريقة الــــدفــــع :
 -1سداد قيمة حجز إسم الموقع واإلستضافة بالكامل عند التعاقد حيث يتم الحجز فورا .
 -2سداد نسبة  % 50من التصميم والبرمجة عند التعاقد.
 -3سداد نسبة  % 50من التصميم والبرمجة عند إستالم وإختبار الموقع والتدريب على إدارته .

العـروض ------ :
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