موبایل کاتالوگ چیست؟
موبابل کاتالوگ در واقع نوعی کاتالوگ دیجیتال است که شما میتوانید اطالعات مختلفی از خدمات  ,محصوالت ,اخبار و  ...را در قالب یک اپلیکیشن موبایل اختصاصی کهه مشهتایا
و مخاطبین شما روی دستگاه تلفن همااه شا نصب میکنند  ,معافی کنید و شما میتوانید از طایق کنتال پنلی که در اختیار تا قاار میگیاد مطالهب و بخهه ههای ر را مهدیایت
کنید.
مطمئنا باای شما که مدیایت یک شاکت و یا مسئولیت معافی خدمات و محصوالت ر را با عهده دارید یافتن روش های پابازده و در عهین حهال بها هزینهه معقهول بهاای معافهی
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خدمات و محصوالت از مهمتاین اهداف است .ما به شما استفاده از موبایل کاتالوگ را پیشنهاد میدهیم.

مزایای استفاده از موبایل کاتالوگ
 دستاسی رسا در همه جا و همه وقت صافه جویی در مصاف کاغذ و هزینه چاپ انتشار در سطح گستاده بدو هزینه ماندگاری باالی تبلیغات -باوزرسانی محتوای پویا ( یکبار هزینه و سالها تغییا و استفاده)

موارد استفاده:
 جایگزینی بسیار مناسب باای پوستا ,باوشور های تبلیغاتی و کارت ویزیت معافی ساختار تشکیالتی و محصوالت شاکت ها و تولید کنندگا معافی خدمات و ساویس های قابل ارائه توسط سازمانها و ادارات معافی چارت سازمانی و کلیه مدیاا و مسئولین ذیابط بهمااه اطالعات متنی و تصویای معافی انواع شخصیت های مهم و باجسته (مثل نوابغ  ,شهدا و چهاه های ماندگار ) ... قابل استفاده در نمایشگاه جهت معافی شاکت گنندگا  ,غافه ها  ,نقشه راهنمای نمایشگاه و... قابل استفاده در همایه ها و سمینار جهت اطالع رسانی بانامه ها  ,متن مقاالت و اطالعات سخناانا -معافی محصوالت و خدمات شاکت ها مانند جزئیات محصول  ,لیست قیمت  ,راهنمای خاید و...
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امکانات اپلیکیشن موبایل کاتالوگ حامی



طااحی گاافیک اختصاصی صفحه منوی اصلی نام افزار مطابق با خواسته مشتای



طااحی گاافیک اختصاصی صفحه ورودی اپلیکیشن



اخبار و اطالع رسانی (حاوی  :متن – تصاویا – ویدیو  -لینک اینتانتی – فایل با قابلیت دانلود )



ایجاد مطلب در دسته های مختلف (دانستنی – رموزشی و ) ...



ایجاد لیست محصوالت و یا خدمات (حاوی  :گالای تصاویا – ویدیو – توضیحات – فایل قابل دانلود)



ایجاد و مدیایت دسته بندی مطالب و محصوالت و اخبار به صورت نامحدود



جست و جو در مطالب و محصوالت و اخبار



مدیایت ارسال و نمایه کامنت ها (نظاات کارباا اپلیکیشن)



اطالع رسانی به کارباا جهت باوزرسانی نسخه جدید اپلیکیشن



تنظیم عنوا داخلی اپلیکیشن



امکا سفارشی سازی پوسته اپلیکیشن (تغییاات ظاهای)



اعمال تغییاات پوسته به صورت خودکار با روی اپلیکیشن بدو نیاز به نصب مجدد



تنظیم و نمایه صفحه ورودی (اسپله)



تغییا فونت قالب اپلیکیشن



انتخاب نحوه نمایه لیست محصوالت و مطالب



تنظیم رنگ قسمت های مختلف اپلیکیشن



تنظیمات دکمه جست و جو



تنظیم عنوا و ریکو منوها ( دو منو در باالی صفحه اصلی)



گزارشات رماری کارباا اپلیکیشن



انتشار در مارکت جهانی و ایاانی (انتشار نسخه رندروید در گوگل پلی و کافه بازار و نسخه  IOSدر ریتونز شاکت اپل)



پنل مدیایت



امکا مدیایت کامل محصوالت و مطالب و اخبار



ارسال نوتیفیکیشن مطلب و یا محصول جدید ( با قابلیت با هشدار و بدو هشدار)



ساخت و تغییا منو های سفارشی و ایجاد صفحات پویا (درباره ما – تماس با ما – نمایندگی ها و  ) ...به صورت نامحدود



ارسال چکیده مطلب و یا محصول روی تلگاام
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جهت مشاهده دموی ساخته شده باای گوشی های رندروید به ردرس  http://hami-r.com/MobileCatalogمااجعه کنید.

دستگاه ارسال انبوه فایل وای فای حامی
باای انتشار اپلیکیشن در محیط های غیا مجازی مثل محیط فاوشگاه  ,نمایشگاه  ,همایه و  ...شما نیاز به دستگاه ارسال انبوه فایل دارید  ,دستگاه وای فای حامی این کار را میتوانهد بها
ساعت باالیی باای شما انجام دهد  ,شما پس از دریافت دستگاه فقط کافیست ر را به باق متصل کنید و در محیط اعالم کنید تا مخاطبین تا بهه دسهتگاه از طایهق وای فهای متصهل
شوند  ,دستگاه میتواند عالوه با ارسال با ساعت باالی اپلیکیشن به گوشی مخاطب  ,اطالعاتی دیگای از قبیل تصویا – متن و یا ویدیو به ر ها نمایه دهد.

مزایای دستگاه وای فای حامی
 ارسال اپلیکیشن با ساعت بسیار باالتا نسبت به دستگاه های ارسال بلوتوث ارسال همزما به چندین دستگاه متصل شده (مزیت نسبت به دستگاه بلوتوث) فضای باد بیشتا نسب به دستگاه های بلوتوث (شعاع  051متا) راه اندازی بسیار ساده در تمام مکا ها (فقط اتصال به باق) -نمایه اطالعات اضافی به مخاطب (تصویا – متن – ویدیو – فایل و ) ...

هزینه ها و قیمت ها
باای ساخت موبایل کاتالوگ  ,شما یک هزینه ساخت اولیه طبق جدول زیا خواهید داشت .کاتالوگ شما میتواند در سه بستا اپلیکیشن رندروید  ,اپلیکیشن ری او اس (مختص گوشی های
اپل) و وب سایت ساخته شود که بسته به نیازتا میتوانید ها یک را انتخاب کنید.
توضیحات  :اپلیکیشن با روی دستگاه های ری او اس (اپل) فقط میتواند از روی اپ استور رسمی شاکت اپل دانلود ونصب شود که انتشار در اپ استور مستلزم هزینه سالیانه است  ,ایهن
هزینه سالیانه  01دالر است که باید از طایق حساب های بین المللی (ویزا – مستا) باای شاکت اپل واریز شود  ,شاکت حامی رایانه رفتاب این انتشار را بها هزینهه  51دالر سهالیانه بهاای
شما میتواند انجام دهد.

خدمات
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هزینه

 - 0اپلیکیشن رندروید

 011,111توما

 - 2اپلیکیشن ری او اس (یکسال انتشار اپ استور رایگا )

 0,011,111توما

 - 3تمدید انتشار در اپ استور شاکت اپل

معادل  51دالر

 - 0دستگاه وای فای حامی

 051,111توما
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