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 : ــة  ـربيــعـ  ـنيـع  ل ـيـمــع زي ـزيـع 

  -: بالمواصفات االتٌة إلستضافة وتصمٌم موقعكم على االنترنت رضـع:  كملسٌادتـدم ـقـن

    Responsiveile Mob  ite  webs Dynamic :     كـاميـدايه  ع ـقوــم             

  (  CMS اإللكـرتونى   توىـاحمل  إدارة  بهظام        :       لىـاعـفـت مـوقـع   )                                                 

 جٌجا باٌت   50سرعةدل ـمع  - مٌجا باٌت   5000 مساحة -    :  مواصفات اإلستضافة

  الموقع.التحكم الكامل فى ٌستطٌع من خاللها مستخدم وكلمة مرور للوحة تحكم اإلستضافة  إسمٌمنح العمٌل  -

على إسم الموقع .  دد من البرٌد اإللكترونى ـإنشاء عإمكانٌة  -  

.لموقعمن إسم ا دد من األسماء الفرعٌةـإمكانٌة إنشاء ع -  

 .cPanel  بإستخدام لوحة التحكمالموقع محتوٌات إمكانٌة تحمٌل  -  

موقع من جمٌع دول العالم.العلى والزٌارة دالت الدخول ـمتابعة مع -  

My SQL database إمكانٌة تحمٌل قواعـد بٌانات من نوع   -  

.من خالل لوحة التحكم الموقعفاعلٌات لجمٌع ددة ومتابعة شاملة ـإحصائٌات متع -  

   Mobile Responsiveوتستجٌب للعـمل على المحـمول    مواصفات التصمٌم :

    .  مع الـعــمـٌـلصفحات عدٌدة حسب دراسة وتحلٌل الموقع  - 

      عن الشركة  اتصفح -     .رئٌسٌةالصفحة ال -

  صفحة إتصل بنا. -  المنتجات والخدمات. صفحات عن  -

 .) اإلدارة والتارٌخ وملفات التعرٌف ( ن الشركةـعنبذة صفحة  -

    .ملـرٌق العـوالخبرات وف الشهادات -     األعمال.صفحات عن سابقة  -

  :(   Admin  or  CMS) نظام إدارة المحتوى   :  محتوٌات الموقعاإلدارة والتحكم فى   

 الحذف أوالتعديل.  فى اى وقت ومن اى مكان : باإلضافة أوللتحكم فى المحتوى الموقع وهى خاصة بمدير الموقع 
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  :ك ٌفى حالة الموقع الداٌنامـ ( قــواعـد البٌانات) األدمن برمجة مواصفات    

الصفحة الرئٌسٌة للموقع بها أكثر ما ٌمٌز الشرركة مرن صرور وبٌانرات وٌمكرن الرتحكم فرً محتوٌاتهرا بالتعردٌل  - 1

 للمنتجات والخدمات. وقوائن وأقسام واقسام فرعية  عدد ال نهائىصفحات بأوالحذف واإلضافة وٌمكن إضافة 

 عرض منتجات الشركة المختلفة وكٌفٌة إختٌارها من خالل الموقع والتسجٌل  فى طلبها.  -2

صفحات عن المنتجات : وتشمل كل منتجات الشركة مرتبة حسب التصنٌف بالصور والبٌانات التفصٌلٌة وكل  -3

 صور لكل منتج.الومنتج ٌأخذ صفحة مستقلة فى قـواعـد البٌانات وٌمكن إضافة عدد من صفحات المنتجات 

 ل بالشركة مع إمكانٌة للزوار بإرسال تعلٌق أو إستفسارأو إقتراح إلدارة الموقع .اتصوسائل اإلالتحكم فى  – 4

  فى جمٌع محتوٌات الموقع والحصول على نتائج البحث بسهولة تامة. إمكانٌة البحث  إتاحة  -5

 وٌمكن التحكم فى محتوٌات هذه الصفحات.صفحات نبذة عـن الشركة وتارٌخها وسابقة أعمالها  - 6

 وطلبات إلستقبال رسائل إخبارٌة  أو عروض زوار الموقع لالقائمة البرٌدٌة : تسجٌل البرٌد اإللكترونى  -7

 الموقع . ىإمكانٌة إرسال رسائل دعائٌة جماعٌة ) دفعة واحدة ( الى جمٌع األعضاء ومستخدم -8

  .م الطلبات والدعم الفنى فى اى وقت من خالل الموقعـدٌـقـتالموقع مما ٌسهل لعمالء  إمكانٌة طلب أون الٌن -9

 حجز أو إرسال تعلٌق أو إستفسارأو إقتراح للشركة المسئولة عن إدارة التطبٌق .إمكانٌة  -10

  :ٌذه ـالتسوٌق للموقع بعد تنفأدوات 

  : عالمٌا من أجل تحقٌق اإلستفادة القصوى منه  الموقع البد من تسوٌق

  :  SEO   Search  Engine  Optimizationتهٌئة الموقع  لمحركات  البحث   -

   بٌانات عـٌن عـربٌــة.قواعد التسجٌل فى  -,      التسجٌل فى محركات البحث العالمٌة  -

 المواقع العالمٌة للتجارة اإللكترونٌةالتسجٌل فى  -,     مواقع االعـالنات المـبوبةالتسجٌل فى  -

 تجمٌع إخـتٌارات العـمـٌـل ...السعـر اإلجـمـالى                العرض المالى  :

 سنوي. /  جنٌه  350   مقابل مبلغ:  إسم الموقع  -

  .سنوي/  جنٌه  1500  مقابل مبلغ: مٌجا باٌت  5000اإلستضافة  -

 جنٌه.   4500  مقابل مبلغ :  وتسوٌقه وإدخال بٌاناته تصمٌم الموقع ) لغة أولى (  -

 جنٌه.  3000  مقابل مبلغ :  وإدخال بٌاناته وتسوٌقه ( ثانٌة لغة  تصمٌم الموقع ) -

 جنٌه  5500  = علٌه والتدرٌبنظام إدارة المحتوى برمجة سـعـر    -  

 طرٌقة الــــدفــــع :                         

 . حٌث ٌتم الحجز فورا حجز إسم الموقع واإلستضافة بالكامل عند التعاقدسداد قٌمة  -1

 % من التصمٌم والبرمجة عند التعاقد. 50سداد نسبة  -2

 % من التصمٌم والبرمجة عند إستالم وإختبار الموقع والتدرٌب على إدارته . 50سداد نسبة  -3

 ------    www.AinArabia.com/offers    ------:    روضـالع
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