کاتالوگ طراحی سایت وب وان
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تهران ،خیابان بهشتی ،خیابان بخارست ،کوچه پژوهشگاه  ،2پالک  ،8طبقه چهارم واحد  10و 11

فهرست :

• درباره ما
• مراحل انجام پروژه
• زبانهای برنامه نویسی و تکنولوژی
• نقاط قوت
•نکات وب سایت های فروشگاهی وب وان
• مشتریان و نمونه کارها

درباره وب وان

دنیای امروزی تبادل اطالعات بین افراد در سراسر جهاا

را بیایار سااد و نساا

است و این امر با این حجم وسیع هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته است .وب وا
شرکت ثبت شد مهندسی نرم افزار هایا با رتباه  4انف رماتیا

از پیشاتازا

ن ا د
تحت

در زمیناه ی

خدمات ن ین وب است و رعایت حداکثر کیفیت را مبنای رسید به اهداف خ د می داند.
وب وا با بیش از 14سال فعالیت و داشتن سا اب درخشاا بیایار مفتاار اسات کاه
کاربرا

زیادی را خشن د ن د است .ما مادعی هیاتیم ت انیاته ایام بایش از 19000

مشترک در زمینه هاای ماتفان نارم افزارهاای تحات وب از سرتاسار دنیاا را ح ایات و
پشتیبانی کنیم.

درباره وب وان

مأم ریت ما نه فقط طراحی و یا تح یل اولیه محص ل است بفکه پیش برد کامل اهاداف
ش ا در فضای مجازی است .سالها تجربه در زمینه طراحی سایت و تجاارت الکترونیا
کنار بکار گیری نیروهای متاصص،مک ل ما در تحق
بدو

ننچه کاه یا

در

وب ساایت کامال و

نقص نیاز دارد ب د است ،ما معتقدیم م ارد زیار شایراز ی یا

طراحای بادو

نقص در وب وا را رقم می زنند که ه ار سعی شد در کنار ارائاه کیفیتای مثاال زدنای
هزینه ها تا حد م کن در حداقل باشند.

درباره وب وان
 : 1طراحی و برنامه ن ییی اختصاصی از  0تا  100بدو استفاد از ابزارهای سایت سااز
م ج د مانند ج مال،وردپرسOpenCart ،و....
 : 2 .بهر مندی از کنترل پنل جدید وب وا

این امکا

را می دهد وب ساایت باه طا ر

مرتب با تکن ل ژی های روز و تغییرات جدید به روز رسانی ش د.
 : 3تیم حرفه ای و متاصص بهینه سازی سایت با سابقه انجام پروژ های بهیناه ساازی
سایت در سات ترین کف ات کفیدی.
 : 4استفاد از سرورهای اختصاصی با مشاصات کامالً بروز جهت میزبانی وب سایت.

درباره وب وان

مأموریت شرکت
ت لید محص الت با حداکثر کیفیت م کن به ک

نیروهای متاصص

ارائه خدمات پشتیبانی با کیفیت
ب می سازی و عدم وابیتگی جهت انجام خدمات بهتر و با کیفیت تر
نگا بفند مدت به مشتریا به عن ا سرمایه های شرکت
تأکید بر استفاد از تکن ل ژی های روز
گیترش ارائه محص الت و خدمات به کش رهای ه یایه

مراحل انجام پروژه طراحی سایت در وب وان
 -1عقد قرارداد
برخی از خدمات به ص رت ننالین قابل سافارش
هیااتند و پ ا

از ساافارش  ،قاارارداد مرب طااه

تنظاایم میگااردد .در پااروژ هااای اختصاصاای

جفیات الزم جهات تنظایم قارارداد برگازار مای
گردند.در هر دو حالت ت امی جزئیات و خدماتی
که قارار اسات انجاام شا ند وارد قارارداد مای
گردند .از ج فه مشاصات سرورها  ،امکاناات و
زما بندی پروژ .

 -2طراحی قالب گرافیکی سایت
مطاب

باا قارارداد دناد روز پا

از سافارش ،

زمانی جهت برگازاری جفیاه مربا ه باه قالاب
گرافیکی تعیین می گردد .در این جفیه ن ایند
پی انکار با باش گرافی

وب وا

جهت تص یم

گیری در م رد قالب سایت به بحث و گفتگ می
پردازنااد .قباال از شااروس جفیااه تحقیقااات الزم
جهت بررسی م ارد درخ استی ،تحفیل و بررسای
سایت های مشابه جهت ارائه پیشنهاد ها انجام
می ش د تا جفیه قالب گرافیکی با نتیجه گیری
بهتر برگزار ش د.

مطاب

با قرارداد مدتی پ

از جفیه مرب ه باه

قالب گرافیکی ،طرح ن نه طراحی مای شا د و
پا

تأ ااد ماادیر پااروژ و ناااتر کیفی،جهاات

مشاهد و تأ د ارسال می گردد.پی ا
ت اند به تعداد نامحادود بادو

کار مای

هزیناه ایاافی

درخ است طراحی مجادد و یاا تغییار در طارح
ن ایااد و در نهایاات در صاا رت تأ ااد قالااب
گرافیکی،جهت کد ن ییای قالاب باه دپارت اا
مرب طه ارسال می ش د.
قالب گرافیکی ت سط گرافییت هاای زباد وب

وا

طراحی می ش د وه چنین کارشناسا

و تیم تحقی

و ت سعه جهت طراحی کارنمد تار

قالب با باش طراحی گرافی
کرد.

فنی

ه کاری خ اهند

 -3کد نویسی قالب گرافیکی تأیید شده
در این مرحفه قالب گرافیکی ت سط برنامه ن ییا متاصص سا ت
کالینت و ب

اند ،با اخرین تکنی

ها کد ن ییی می ش د.طرح کاد

ن ییی شد مطاب با قرارداد جهت تأ د پی ا کار ارسال می ش د.

در این مرحفه پی ا کار مای ت اناد قالاب گرافیکای را باا ننچاه کاه
کدن ییی شد است مقاییه ن اید و در صا رت مطابقات کامال و
ریایت از ع فکرد قی ت های ماتفن تأ دیه دوم را جهت تح یل
نهایی ارسال ن اید ،در غیر این ص رت می ت اند درخ است اصالحات
در طرح ارسالی بدو هزینه ایافی ن اید

قالب کد ن ییی شد د

لییت هاای فراوانای جهات تطااب

باا

استانداردهای مشاص شد در وب وا را خ اهد گذراند.
در نهایت پ

از بررسی مدیر پروژ و ناترا مرب طاه جهات تأ اد

نهایی و تح یل به پی ا کار ارسال میگردد.

 -4شروع خدمات پشتیبانی
پ

از تح یل نهایی پروژ خدمات پشتیبانی ساالنه شروس

می گاردد .هزیناه خادمات پشاتیبانی ساال اول رایگاا
است.این خدمات شامل م ارد زیر است:
نم زش نح

ع فکرد

• پاسخ به درخ است ها و رفع اشکاالت احت الی(سامانه
•اختصاصی پشتیبانی وب وا ،ت اس تففنی)
بهب دهااای ماا ردی و بروزرسااانی هااا در باااش هااای
•ماتفن پروژ
• اطالس رسانی و ام زش های کفی

•••
پرداخت هزینه خادمات سااالنه اجبااری نییات.خادمات

•
•
•
•

میزبانی و بروز رسانی های خ دکار ه چنا ادامه خ اهناد
داشت وتنها امکا

ارسال درخ است پشتیبانی و دریافات

نم زش امکا پذیر نا اهد ب د.

زبان برنامه نویسی و تکنولوژی های پیشنهادی وب وان

پایگا داد :
(SQL serverنخرین نیاه)

زبا برنامه ن ییی س ت سرور:
C# ASP.NET MVC

م ارد م رد استفاد س ت کالینت:
HTML 5 ,CSS 3 , Java Script , Jquery , Angular ,vuejs , Material Design , Twitter
Bootstrap

نقاط قوت وب وان

•طراحی برپایه بهترین تجربه کاربری )(UXبا ت جه به سابقه وب وا در ارتباه میتقیم با مصرف کنند
•استفاد از بروز ترین متدهای طراحی و کدن ییی
•بهر مندی از متاصص ترین افراد با سابقه در ه ه باش ها از ج افه برنامه ن ییی و طراحی گرافیا
•فریم ورک اختصاصی وب وا جهت مدیریت محت ا با بروز ترین استانداردها و انب هی از ویژگی های

منحصر به فرد
•قابفیت ت سعه ساایت در نیناد باا گیاتر نامحادود
محت ا بر اساس نیازهای نتی کارفرما

نقاط قوت وب وان
• ساختاری بییار جامع تر از محدود نیازهای ش ا بات جه به ماهیت تکامفی فریم ورک وب وا
• تعبیه خ دکار ت امی دست رالع ل های م ت رهای جیتج بدو دریافت هزینه
• سرعت بارگذاری عالی به دلیل بهینه ب د کد ها و تهیه پیشرفته ترین تجهیزات سات افزاری
• امنیت ف ق العاد

باال بات جه به ک ل کیت ب د

سرور(عدم استفاد از سرورهای اشتراکی) و اختصاصی

ب د فریم ورک
• امکا

ارائه خدمات پشتیبانی و ت سعه در ت

ت

باش های کنترل پنل بات جه به ت لید فریم ورک ت سط
خ د وب وا

مشتریا و ن نه کارها
مج عه وب وا

افتاار ه کاری با مشتریا

نام نشنای زیادی در باش های ماتفان از

ج فه طراحی سایت و پ رتال،بازاریابی دیجیتال ،سامانه پیام ک تا ،سئ و بهیناه ساازی را
داشته است.

در ادامه برخی از ن نه کارها در باش طراحی وب سایت تقدیم می گردد.

دامدارا

نامی اشنا در صنعت فرنورد های لبنی است.

ه کاری دامدارا

دامـداران

گردید و هم اکن

شرکت فراورد های لبنی

با ت سعه در باش های ماتفن،

ه کاری دو مج عه ه چنا

ادامه دارد.

برخی از امکانات پروژ دامدارا :
-

طراحی  3زبانه(فارسی،انگفییی،عربی)

-

پنل ویژ ن ایندگا جهت ثبت سفارشات

-

فرم ویژ ثبت نام تأمین کنندگا

-

باش ماتفن جهت معرفی شرکت

-

باش محص الت با طراحی ویژ و سازگار با دستگا
های تاچ

Damdaran.ir

با مج عه وب وا

از سال  1395نغاز

اینترنتی دلبند با  7سال سابقه به ص رت

فروشگا

تاصصی در زمینه پ شاک ک دک فعالیت دارد .ه زما
س مین سال فعالیت فروشگا

با

دلبنـد

فروشگا اینترنتی پ شاک ک دک

اینترنتی دلبند ،طراحی

جدید سایت دلبند ت سط  WebOneانجام شد.
این فروشگا
فراوا

با جدیدترین تکن ل ژی ها و امکانات

جهت کاربری نسا

دلبند امکا

طراحی شد است .فروشگا

ارسال به ت امی نقاه کش ر و محاسبه هزینه

برای ت امی مناط شهرها را دارا می باشد.
در ادامه ه کاری دلبند با وب وا  ،این فروشگا بیشتر

ت سعه یافته و در حال ه کاری با سایر فروشگا های
فیزیکی جهت ن ایش و فروش محص الت ن
سایت دلبند می باشد .هم اکن

ها بر روی

وب سایت دلبند بالغ بر

 18000محص ل متن س را شامل می ش د.

Delband.com

برندچین

حراجی ننالین پ شاک

فروشگا اینترنتی برنددین به ص رت تاصصی در زمینه
فروش پ شاک زنانه و مردانه ،کین و کفش ،ل ازم نرایشی
و  . . .فعالیت دارد .این فروشگا محص الت حراجی های
بزرگ ترکیه را شامل می ش د و ه ار بالغ بر 50000

محص ل فعال را در خ د جای می دهد.
برخی از باش های پروژ برنددین:
-

ربات درج محص الت از سایت های حراجی به ص رت
کامال خ دکار ه را با ترج ه و تغییر و تبدیل واحد

Brandchin.com

پ لی
-

فروشگا ننالین پیشرفته

قرارداد پروژ ت ایع در فروردین  1394به امضا رسید.
طی این قرارداد وب وا

به عن ا

پی ا

کار طراحی،

ت سعه ،میزبانی ،بهینه سازی و خدمات پشتیبانی سایت
ت ایع تعیین گردید.
با افتتاح فروشگا اینترنتی ،قدمت ت ایع با مدرنیته در
هم نمیاته است .در هر جای ایرا
خشکبار را در ک تاهترین زما

میت ا

تـواضـع

فروشگا اینترنتی خشکبار

عالی ترین

سفارش داد .برای تیریع

تح یل سفارش مشتری نیاه دسکتاپ مدیریت

سفارشات با قابفیت داپ خ دکار سفارشات جدید،
طراحی و پیاد سازی شد است.

tavazostore.com

قاسم ایران (مینو)

شرکت پاش م اد غذایی و سایر محص الت

شرکت قاسمایرا

یكی از  5ت زیع كنند برتر کاالهای

مصرفی در ایرا

است كه در سال 1338هجری ش یی

تأسی

شد است .این شركت وابیته به گرو صنعتی

مین ب د  %98 ,سهام ن

متعف

به شرکت صنعتی مین

است .طراحی و پیاد سازی وب سایت قاسم ایرا
تیم وب وا پیاد سازی شد است.

Hyperminoo.com

ت سط

با عنایت به تاریاچه تاسی

دانشکد های این دانشگا

دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهـران

در سال  1313هجری ش یی (  1934میالدی) این
دانشگا بعن ا

قدی ی ترین دانشگا کش ر شناخته شد

و سازمانی مفی در ح ز نم زش و پژوهش عف م پزشکی
و نیز در محدود ی درمانهای تاصصی و ف ق تاصصی
می باشد که طراحی و پیاد

سازی پ رتال دانشکد

پزشکی ت سط تیم وب وا ص رت گرفته است.

این پ رتال  2زبانه تاکن

بالغ بر  180زیر پ رتال از

باش های ماتفن را در خ د جای داد است.

Medicine.tums.ac.ir

ساعت Violet
Violet

فروشااگا ساااعت وی لاات بااه عنا ا فروشااگا اینترنتای
ساعتهای ژاپنی وی لت ،فعالیت خ د را از سال  1394نغاز
ن د و با فروش و ارسال سریع محصا الت متنا س ایان
برند محب ب و جهانی ،تالش ن د تا حداکثر ریایت ندی
مشتریا محترم را فراهم نورد.
ه کاری ساعت وی لت و مج عه وب وا در سال 1398
با طراحی جدید فروشگا اینترنتی و ه چنین وب سایت
معرفی وی لت نغاز شد.

006425012112.4080.ir
0064250121.4080.ir
006425012112.4080.ir
*بات جه به جدید ب د این دو وب سایت و عدم تح یل نهایی،ندرس ها م قت می باشند.

شرکت ساختمانی کولهام
شرکت را سازی و سد سازی

شرکت ساخت انی ک لهام (سهامی خاص) در ساال 1354
با هدف مشارکت در پروژ های ع رانی تاسی
در ط ل بیش از  42سال سابقه کاری خ د تااکن

گردیاد و
م فا

به اجرای  33پروژ ع رانی در زمیناه سدسازی،راهیاازی،
خط ه انتقال نب و برق ،شبکه نبیااری و زهکشای و نیاز
ساخت ا

ساازی گردیاد اسات.طراحای و پیااد ساازی

سایت ک لهام ت سط مج عه وب وا انجام شد است.

Culham-co.com

هلدینگ کاریزمیشا
شرکت کاریز میشا در سال  1395به عن ا
سرمایه گذاری در تهرا
ثبت این شرکت ایجاد ی

ی

شرکت

به ثبت رسید است .هدف از
ه لدینگ جهت ساماندهی

بهتر مج عه های ماتفن سرمایه دارا ب د است.
طراحی سایت هفدینگ کاریزمیشا را تیم طراحی سایت
وب وا انجام داد است.

Karizmisha.com

وب سایت B2Bring
رابط ت زیع کنندگا و فروشندگا قطعات م بایل

این سایت فضایی است برای فروش ع د یا سازمانی یاا
در اصطالح جهانی ه ا  B2Bکه در ن ع د فروشاا و
واردکنندگا

اقدام به نگهای و فاروش کاالیشاا

میکنناد

و فروشااگاهها و سااازمانهایی کااه قصااد خریااد ع ااد را
دارندبرای خرید مراجعه میکنند .خرید از این سایت بدو
واسطه و میتقیم از طری

ارتباه با ع د فاروش صا رت

می پذیرد .طراحی و پیاد سازی سایت  b2bringت ساط
مج عه وب وا انجام شد است.

b2bring.com

بـا تشـکــر
WEBONE.co

