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نرم افزار فروش آنالین کاال و خدمات

تامنیک



شرکت ایگناب دارای تاییدیه شرکت ھای خالق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری، در راستای

فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک شروع به فعالیت نمود، این مجموعه توانسته است با استفاده از تیم

متخصص در حوزه تولید نرم افزار, با سرمایه گذاری در حوزه فناوری ھای نوین و کسب و کارھای مبتنی بر

تجارت الکترونیک اقدام به تولید محصوالت و ارائه خدمات برای رفع نیاز جامعه ھدف نماید .

 

نرم افزار فروش آنالین کاال و خدمات تامنیک، برپایه جدیدترین معماری تولید نرم افزار تحت وب تولید

شده است. در طراحی این محصول عالوه بر سھولت مدیریت سامانه سعی شده است ساختار اکوسیستم

کسب و کار ھای نوین مد نظر قرار گرفته و نیازمندی ھای حوزه تجارت الکترونیک برای فروش آنالین و

توسعه بازار در طراحی بخش ھای مختلف این محصول دیده شود.

 

پلتفرمی با ابزار گوناگون و یکپارچه برای ایجاد و راه اندازی یک یا چند فروشگاه اینترنتی پیشرفته و

بھینه سازی شده با ویژگی ھای انعطاف پذیر و امکانات مدیریتی کامل ھمراه با پشتیبانی تخصصی و خدمات

گسترده برای ایجاد تجربه ورود شما به تجارت الکترونیک.
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مجموعه ای از راه کارھای پیاده سازی شده منطبق با اکوسیستم کسب وکار ایران در حوزه تجارت

الکترونیک که به مدیران کسب و کارھای مختلف کمک می کند مدیریت و فروش خود را در حوزه کسب و

کارھای اینترنتی و تجارت الکترونیک ارتقاء دھند. 
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ماژول های
مدیریتی

منو، اسالیدشو

مدیریت صفحات

روش پرداخت

روش حمل

چند زبانه

BI داشبرد

کاال و خدمات

تعریف برند، گروه

تعریف مدل، واحد

دسته بندی 

تعریف تولیدکننده

کاتالوگ و ویژگی

تعریف خدمات

حساب کاربری

تعریف کاربران

آدرس کاربران

تعریف نقش ھا

دسترسی کاربران

تخصص کاربران

محتوای کاربران

انبار

ورود و خروج انبار

حواله انبار

برگشت کاال

نقطه سفارش

موجودی انبار

منطقه انبار

فروش

سیاست فروش

مدیریت سفارش

ثبت سفارش

مدیریت فروشنده ھا

گزارش فروش

صندوق فروش

مدیریت مشتریا ن

کاالھای مورد عالقه

پرسش و پاسخ

نظرات

تماس مشتریان

نظرسنجی مشتریان

مالی

صدور فاکتور

تراکنش بانکی

تسویه فروشنده

کیف پول

تسویه بازاریاب

ھمکاری در فروش

بازاریابی

خبرنامه

کارت ھدیه

کد تخفیف

ھمکاری در فروش

مدریت بازاریاب ھا

ترب و ایمالز

خرید

درخواست کاال

ثبت فاکتور خرید

گزارش تامین کاال

مدیریت تھیه کاال

کاردکس کاال

حمل و توزیع

تحویل سفارشات

پست تاپین

پست ایران

تیپاکس

الوپیک

چاپار

بالگ و سوشال

دسته بندی محتوا

مدیریت مطالب

مدیریت دیدگاه

منابع انسانی

ورود و خروج

گزارشات پرسنلی

وظایف پرسنلی

وب سرویس ها

ملی پیامک

کاوه نگار

ارمغان پیامک

SMS.IR

(CRM) پیام گستر

سپیدار

درگاه پرداخت

به پرداخت ملت

پارسیان

پاسارگاد

ایران کیش

زرین پال

آیدی پی

ویژه کسب و کارھای کوچک
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ماژول های
مدیریتی

حساب کاربریکاال و خدمات

تعریف کاربران

آدرس کاربران

تعریف نقش ھا

دسترسی کاربران

تخصص کاربران

محتوای کاربران

انبار

ورود و خروج انبار

حواله انبار

برگشت کاال

نقطه سفارش

موجودی انبار

منطقه انبار

فروش

سیاست فروش

مدیریت سفارش

ثبت سفارش

مدیریت فروشنده ھا

گزارش فروش

صندوق فروش

مدیریت مشتریا ن

مالی

صدور فاکتور

تراکنش بانکی

تسویه فروشنده

کیف پول

تسویه بازاریاب

ھمکاری در فروش

بازاریابی

خبرنامه

کارت ھدیه

کد تخفیف

ھمکاری در فروش

مدریت بازاریاب ھا

ترب و ایمالز

خرید

درخواست کاال

ثبت فاکتور خرید

گزارش تامین کاال

مدیریت تھیه کاال

کاردکس کاال

حمل و توزیع

منابع انسانیبالگ و سوشال

ورود و خروج

گزارشات پرسنلی

وظایف پرسنلی

وب سرویس ها

ملی پیامک

کاوه نگار

ارمغان پیامک

SMS.IR

(CRM) پیام گستر

سپیدار

درگاه پرداخت

ویژه کسب و کارھای متوسط

منو، اسالیدشو

مدیریت صفحات

روش پرداخت

روش حمل

چند زبانه

BI داشبرد

تعریف برند، گروه

تعریف مدل، واحد

دسته بندی 

تعریف تولیدکننده

کاتالوگ و ویژگی

تعریف خدمات

کاالھای مورد عالقه

پرسش و پاسخ

نظرات

تماس مشتریان

نظرسنجی مشتریان

تحویل سفارشات

پست تاپین

پست ایران

تیپاکس

الوپیک

چاپار

دسته بندی محتوا

مدیریت مطالب

مدیریت دیدگاه

به پرداخت ملت

پارسیان

پاسارگاد

ایران کیش

زرین پال

آیدی پی
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منو، اسالیدشو

مدیریت صفحات

روش پرداخت

روش حمل

چند زبانه

BI داشبرد

تعریف برند، گروه

تعریف مدل، واحد

دسته بندی 

تعریف تولیدکننده

کاتالوگ و ویژگی

تعریف خدمات

تعریف کاربران

آدرس کاربران

تعریف نقش ھا

دسترسی کاربران

تخصص کاربران

محتوای کاربران

ورود و خروج انبار

حواله انبار

برگشت کاال

نقطه سفارش

موجودی انبار

منطقه انبار

سیاست فروش

مدیریت سفارش

ثبت سفارش

مدیریت فروشنده ھا

گزارش فروش

صندوق فروش

مدیریت مشتریان

کاالھای مورد عالقه

پرسش و پاسخ

نظرات

تماس مشتریان

نظرسنجی مشتریان

صدور فاکتور

تراکنش بانکی

تسویه فروشنده

کیف پول

تسویه بازاریاب

ھمکاری در فروش

خبرنامه

کارت ھدیه

کد تخفیف

ھمکاری در فروش

مدریت بازاریاب ھا

ترب و ایمالز

درخواست کاال

ثبت فاکتور خرید

گزارش تامین کاال

مدیریت تھیه کاال

کاردکس کاال

تحویل سفارشات

پست تاپین

پست ایران

تیپاکس

الوپیک

چاپار

دسته بندی محتوا

مدیریت مطالب

مدیریت دیدگاه

ورود و خروج

گزارشات پرسنلی

وظایف پرسنلی

ملی پیامک

کاوه نگار

ارمغان پیامک

SMS.IR

(CRM) پیام گستر

سپیدار

ماژول های
مدیریتی

فروشانبارحساب کاربریکاال و خدمات

مالی بازاریابی

خرید

حمل و توزیع

منابع انسانیبالگ و سوشال

وب سرویس ها درگاه پرداخت

به پرداخت ملت

پارسیان

پاسارگاد

ایران کیش

زرین پال

آیدی پی
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ماژول های
مدیریتی

منو، اسالیدشو

مدیریت صفحات

روش پرداخت

روش حمل

چند زبانه

BI داشبرد

کاال و خدمات

تعریف برند، گروه

تعریف مدل، واحد

دسته بندی 

تعریف تولیدکننده

کاتالوگ و ویژگی

تعریف خدمات
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گزارش فروش

صندوق فروش
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تراکنش بانکی

تسویه فروشنده
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ھمکاری در فروش

بازاریابی

خبرنامه
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کد تخفیف
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مدریت بازاریاب ھا
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ویژه کسب و کارھای بزرگ
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نرم افزار تامنیک یک پلتفرم مدیریتی یکپارچه است که قابلیت ارتباط با سایر سیستم ھا از طریق وب

سرویس را برای شما فرآھم می آورد. از این رو نیاز کسب و کار شما را برای استفاده از چندین نرم افزار،

که مشکالت متعددی از جمله پراکندگی اطالعاتی و ھمچنین ھزینه بر بودن مدیریت جزیره ای را در بردارد

برطرف می نماید.

تامنیک با امکان توسعه پذیری و استفاده از وب سرویس امکان ارتباط با انواع نرم افزارھای

CRM مثل پیام گستر و حسابداری مثل سپیدار، ھلو و ھر نرم افزار دیگری را دارد.

تامنیک با ارائه انواع وب سرویس پست مثل : تاپین، پست ایران، تیپاکس، الوپیک و ... و

ھمچنین وب سرویس ھای ارسال پیامک مثل : ملی پیامک، کاوه نگار و ... امکان مدیریت و

ھماھنگی ارسال و تحویل کاال را برای شما بسیار آسان کرده است.

یکپارچه سازی تامنیک با انواع سامانه ھای پرداخت آنالین، لیست کاملی از درگاه ھای پرداخت

را جھت انتخاب مناسب برای شما ایجاد کرده است.

یکی از سرویس ھای پرکاربرد تجارت الکترونیک موتورھای مقایسه محصوالت است، تامنیک با

ارائه وب سرویس ویژه موتورھای مقایسه ایمالز و ترب امکان بروزرسانی سریع اطالعات

محصوالت را مھیا ساخته است.

تامنیک بر اساس معماری میکروسرویس طراحی شده است که نه تنھا امکان انتخاب ماژول ھای

مورد نیاز بیزینس شما را دارد، بلکه ھیچ محدودیتی در توسعه و ارتباط به سایر نرم افزارھا

نخواھد داشت!



با ما تماس بگیرید

جھت دریافت دمو نرم افزار تامنیک

09426010855

09053575608

info@ignab.com

www.ignab.com


