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ــا  ــی )E-commerce( ی ــارت الکترونیک ــای تج ــت؟ نرم افزاره ــاز چیس ــگاه س فروش

ــروش  ــدی ف ــش کارآم ــت و افزای ــه مدیری ــه ب ــتند ک ــی هس ــاز ابزارهای فروشگاه س

اینترنتــی کمــک می کننــد. در ایــن مطلــب بــا ایــن نرم افزارهــای تحــت وب کاربــردی 

آشــنا می شــویم و بــه ســؤاالت رایجــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد پاســخ خواهیــم 

داد.

ــی  ــش بین ــه پی ــت ک ــترده ای اس ــان گس ــی )E-commerce( جه ــارت الکترونیک تج

می شــود گــردش مالــی آن تــا ســال آینــده بــه 6.7 تریلیــون دالر برســد. دلیــل ایــن 

رشــد هــم بســیار واضــح و ســاده اســت: امــروزه مــردم بیــش از گذشــته بــه خریــد 

اینترنتــی رغبــت پیــدا کرده انــد. در واقــع، بــر طبــق آمارهایــی کــه از ایــاالت متحــده 

جمــع آوری شــده، 51 درصــد یــا بیشــتر از نیمــی از مــردم خریــد آنالیــن را بــه خریــد از 

فروشــگاه های فیزیکــی ترجیــح می دهنــد. رشــد دنیــای تجــارت الکترونیکــی بــه نوبــه 

خــود منجــر بــه رشــد اســباب، تکنیک هــا و ابزارهــای مرتبــط بــا آن شــده اســت. ُپــر 

واضــح اســت کــه یکــی از اساســی ترین ابزارهــای زیربنایــی هــر فروشــگاه الکترونیکــی، 

نرم افــزاری اســت کــه در وب ســایت آن نصــب شــده و مســئولین وب ســایت و کاربــران 

ــا  ــزار کــه ب ــات ایــن نرم اف ــدی و امکان ــد. توانمن ــد و فــروش می کنن از طریــق آن خری

ــارت  ــه عب ــا ب ــزار تجــارت الکترونیکــی ی ــا نرم اف ــوان E-commerce Software ی عن

ــزایی در  ــه س ــر ب ــد تأثی ــود، می توان ــناخته می ش ــاز« ش ــوم تر آن، »فروشگاه س مرس

ــته  ــن داش ــد آنالی ــه خری ــبت ب ــردم نس ــل م ــد تمای ــه رش ــد رو ب ــرداری از رون بهره ب

باشــد.

بــا  رابطــه  در  کــه  پرســش هایی  بــه همــه  تــا  می کوشــیم  مطلــب  ایــن  در 

فروشگاه ســازهای اینترنتــی در ذهــن داریــد پاســخ بدهیــم؛ ســؤاالتی از ایــن دســت:
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• فروشگاه ساز چیست؟

• چه انواعی از فروشگاه ساز وجود دارد؟

• نرم افزارهای فروشگاه ساز چه کاری انجام می دهند؟

• نرم افزارهای فروشگاه ساز چطور کار می کنند؟

• چه عواملی بر بازده و کارآمدی فروشگاه سازها تأثیر می گذارند؟

• فروشگاه سازها چه مزایایی دارند؟

• عمده ترین ویژگی های نرم افزارهای فروشگاه ساز کدم اند؟

• استفاده از فروشگاه سازها چه هزینه ای دارد؟

• معروف ترین گزینه های موجود کدا مند؟

ــه فروشگاه ســاز  ــم ک ــدی پاســخ می دهی ــن پرســش کلی ــه ای ــزی ب ــش از هــر چی پی

چیســت.
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فروشگاه ساز چیست؟
ــا  ــر ی ــظ خاص ت ــی لف ــه گاه ــاز )ک ــا فروشگاه س ــی ی ــارت الکترونیک ــزار تج نرم اف

ــزاری  ــد( اب ــمار می آی ــه ش ــی ب ــارت الکترونیک ــزار تج ــه نرم اف ــبت ب ــری نس محدودت

ــه  ــود؛ ب ــام می ش ــق آن انج ــن از طری ــگاه آنالی ــای فروش ــه فرآینده ــه هم ــت ک اس

عنــوان نمونــه، در مدیریــت موجــودی، حــذف و اضافــه کــردن محصــوالت، پــردازش 

پرداختی هــا، محاســبه مالیــات، انجــام ســفارش ها و مــوارد مشــابه بــه صاحــب یــا 

ــرای اداره  ــه ب ــزی ک ــه نرم افزارهــا هــر چی ــد. این گون مســئول فروشــگاه کمــک می کن

یــک فروشــگاه اینترنتــی نیــاز داریــد را در اختیــار شــما قــرار می دهنــد و در مجمــوع، 

ــد. ــریع می کنن ــهیل و تس ــگاه را تس ــت فروش مدیری

ــکیل  ــیاری تش ــرد بس ــای ُخ ــزا و فرآینده ــا، اج ــی از مؤلفه ه ــگاه اینترنت ــر فروش ه

می شــود کــه نرم افــزار فروشگاه ســاز همــه آن هــا را از طریــق یــک محیــط قابــل درک 

و سهل االســتفاده -کــه حتــی افــراد غیرمتخصــص هــم می تواننــد از آن اســتفاده کننــد- 

در یکجــا جمــع می کنــد. بــه عــالوه، معمــوالً قابلیــت تلفیــق و تعامــل بــا سیســتم ها 

ــای  ــت، ابزاره ــای پرداخ ــد CRM، CMS، ERP، درگاه ه ــر، مانن ــرویس های دیگ و س

ــبکه های  ــابداری و ش ــای حس ــی، نرم افزاره ــی ایمیل ــا بازاریاب ــگ ی ــل مارکتین ایمی

ــر  ــهیل و کارآمدت ــه تس ــه ب ــود ک ــده می ش ــازها گنجان ــز در فروشگاه س ــی نی اجتماع

کــردن هرچــه بیشــتر فرآیندهــای کســب وکار کمــک خواهــد کــرد.

بیشتر بدانید: قیف فروش چیست و چطور کسب و کارمان را متحول می کند؟
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فروشگاه سازها چه انواعی دارند؟
ــاس روش  ــر اس ــوان ب ــی را می ت ــارت الکترونیک ــا تج ــاز ی ــای فروشگاه س نرم افزاره

ــرد: ــیم ک ــی تقس ــته کل ــه دو دس ــان ب پیاده سازی ش

ــی  ــه محل ــا رایان ــر روی ســرور ی ــت، فروشگاه ســاز ب ــزار محلــی: در ایــن حال • نرم اف
)یعنــی فضــای متعلــق بــه مالــک فروشــگاه( نصــب می شــود و مدیریــت آن توســط 

ــکالت آن  ــه مش ــیدگی ب ــانی و رس ــئول به روزرس ــه مس ــود ک ــام می ش ــی انج تیم

خواهنــد بــود. 

ــری )Cloud(: در  ــات اب ــا خدم ــرویس )SaaS( ی ــوان س ــه عن ــزار ب • نرم اف
ایــن حالــت، میزبانــی فروشگاه ســاز را یــک شــرکت ثالــث بــر عهــده می گیــرد و همــه 

ــال های  ــود. در س ــام می ش ــودکار انج ــور خ ــه ط ــکالت ب ــع مش ــانی ها و رف به روزرس

اخیــر، نرم افزارهــای فروشگاه ســاز ابــری یــا میزبانی شــده رشــد چشــمگیری داشــته اند 

و امــروزه امــکان سفارشی ســازی و آزادی عملــی بیشــتری را ارائــه می کننــد کــه قبــالً 

محــدود بــه نرم افزارهــای محلــی بــود. بــه عــالوه، در کنــار امنیــت بیشــتر، راه انــدازی 

فروشــگاه از ایــن طریــق آســان تر اســت و بــا توجــه بــه تنــوع ســرویس هایی کــه بــه 

ایــن شــکل ارائــه می شــود می توانیــد بســته مناســب بــا نیازهــای خــود را انتخــاب 

و خریــداری کنیــد.

 

نرم افزارهای فروشگاه ساز چه کاری انجام می دهند؟
عــالوه بــر اینکــه بیشــتر وظایف مهــم مرتبط بــا اداره فروشــگاه توســط فروشگاه ســازها 

ــادل اطالعــات  ــن نرم افزارهــا قابلیــت یکپارچه ســازی و تب ــب ای انجــام می شــود، اغل

ــریع و  ــهیل، تس ــه تس ــالً ب ــذا عم ــد و ل ــز دارن ــتم ها را نی ــا و سیس ــایر برنامه ه ــا س ب
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افزایــش کارآمــدی ســایر فرآیندهــا و اقدامــات جــاری فروشــگاه نیــز کمــک می کننــد. 

ــایر  ــا س ــق ب ــکان تلفی ــا ام ــودمند ب ــردی و س ــای کارب ــا و قابلیت ه ــب ویژگی ه ترکی

سیســتم ها و برنامه هــا، نرم افــزار تجــارت الکترونیکــی را بــه پلتفــرم جامعــی تبدیــل 

می کنــد کــه می توانــد وظایــف زیــر را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام بدهــد:

 

• مدیریــت مشــتریان و ســفارش ها: مدیریــت ســفارش مشــتری -از انتخــاب محصــول 

تــا پرداخــت و تحویــل- یــک ضــرورت و موضــوع حیاتــی اســت. هــر ســفارش تبادلــی 

ــا  ــد ت ــام آن بای ــد انج ــن فرآین ــذارد؛ بنابرای ــر می گ ــما تأثی ــد ش ــر درآم ــه ب ــت ک اس

جایــی کــه امــکان دارد بــرای مشــتری کارآمــد و راحــت باشــد. نرم افــزار فروشگاه ســاز 

مســئولیت مدیریــت ســفارش ها، بررســی وضعیــت آن هــا و انجــام تغییــرات الزم در 

ــا  ــا ب ــی ی ــا به تنهای ــن نرم افزاره ــالوه، ای ــه ع ــرد. ب ــده می گی ــر عه ــاز را ب ــورت نی ص

ــا،  ــردازش پرداخت ه ــد پ ــب می توانن ــای مناس ــا افزونه ه ــرویس ها ی ــا س ــق ب تلفی

ــدور  ــتری، ص ــات مش ــت اطالع ــا، مدیری ــات تراکنش ه ــار و گزارش ــظ آم ــت و حف ثب

صورتحســاب، انجــام دقیــق امــور حســابداری، ارائــه آمــار تحلیلــی و بســیاری مــوارد 

کاربــردی دیگــر را نیــز بــر عهــده بگیرنــد.

 

• مدیریــت محصــوالت و موجــودی: بــا اســتفاده از نرم افزارهــای فروشگاه ســاز 

ــاخص های  ــا و ش ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــی می توانی به راحت

ــورت  ــوالً در ص ــن، معم ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــازمان دهی کنی ــته بندی و س ــی دس مختلف

کمبــود موجــودی یــا فــروش ســریع یــک محصــول و احتمــال اتمــام موجــودی آن نیــز 

بــه طــور خــودکار در جریــان قــرار خواهیــد گرفــت.
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• بازاریابــی بهتــر: ســئوی داخلــی نرم افزارهــای فروشگاه ســاز در کنــار نظــم و 
ــود  ــث می ش ــا باع ــان تر آن ه ــازی آس ــکان بهینه س ــا و ام ــن ابزاره ــی ای ــب ذات ترتی

ــی  ــج جســتجوی طبیع ــری از نتای ــگاه باالت ــه وب ســایت فروشــگاهی شــما در جای ک

قــرار بگیــرد و در نتیجــه، راحت تــر توســط مشــتری هــدف کشــف می شــود و هزینــه 

جــذب مشــتری بــه میــزان چشــمگیری کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

 

• انجــام خــودکار امــور مقدماتــی مربــوط بــه ارســال کاال و فرآیندهــای 
مالیاتــی: چــاپ برچســب آدرس و مشــخصات ارســال، محاســبه مالیــات فــروش بــر 
اســاس محــل زندگــی مشــتری و ارســال ایمیــل اطالع رســانی بــه مشــتری از طریــق 

ــا دقــت بیشــتری انجــام می شــود. ــه طــور خــودکار و ب نرم افزارهــای فروشگاه ســاز ب

 

ــی نرم افزارهــای فروشگاه ســاز ایــن  ــری: یکــی از اهــداف اصل ــه کارب ــود تجرب • بهب
اســت کــه مشــتری بتوانــد آنچــه کــه بــه دنبالــش اســت را ســریع تر و در طــی یــک 

ــر خواهــد  ــًا از ایــن طریــق مشــتری نیــز راضی ت ــد. طبیعت ــر پیــدا کن ــد کارآمدت فرآین

ــه احتمــال  ــری در اســتفاده از وب ســایت شــما خواهــد داشــت ک ــه بهت ــود و تجرب ب

ــد. ــدان می کن ــت وی را دوچن بازگش
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فروشگاه سازها چطور کار می کنند؟
فــروش در اینترنــت مســتلزم طــی کــردن مراحــل و فرآیندهایــی اســت کــه نرم افــزار 

فروشگاه ســاز مدیریــت و انجــام آن هــا را بــر عهــده می گیــرد. در واقــع، فروشگاه ســاز 

ــن  ــن مراحــل و فرآیندهــا را ســاده تر و در عی ــه ای ــزاری ک ــه جــز اب ــزی نیســت ب چی

حــال کارآمدتــر می کنــد. امــا فروشگاه ســاز چطــور کار می کنــد؟ معمــوالً رونــد کار بــه 

ایــن ترتیــب اســت:

ــزار  ــق نرم اف ــد را از طری ــه کنی ــد عرض ــه می خواهی ــی ک ــوالت و خدمات ــما محص 1. ش

ــا فروشــگاه و  فروشگاه ســاز ثبــت و دســته بندی کــرده و تنظیمــات الزم را در رابطــه ب

ــد. ــد انجــام می دهی فرآیندهــای خری
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2. خریــدار بــه وب ســایت شــما مراجعــه کــرده و محصــول، مشــخصات، دســته بندی، 

توضیحــات و قیمــت آن را مشــاهده می کنــد.

3. مشــتری، محصــول یــا محصــوالت مــورد نظــرش را بــه ســبد خریــد خــود اضافــه 

ــد. ــری ایجــاد می کن کــرده و یــک حســاب کارب

ــد و پرداخــت می رســد، وب ســایت  ــل خری ــه تکمی ــه مرحل ــه مشــتری ب 4. هنگامی ک

ــه  ــد کالً در هم ــا می توان ــود )ی ــن می ش ــت ام ــوز SSL وارد حال ــتفاده از مج ــا اس ب

ــد(. ــتفاده کن ــا از SSL اس بخش ه

ــا  ــا ی ــتفاده از افزونه ه ــا اس ــاز ب ــت، فروشگاه س ــد و پرداخ ــل خری ــه تکمی 5. در مرحل

ســرویس های ثالــث، هزینــه ارســال، زمــان احتمالــی تحویــل و مــوارد مشــابه را بــرای 

ــد. ــخص می کن ــتری مش مش

ــود را  ــی خ ــخصات کارت بانک ــود و مش ــت وارد می ش ــه پرداخ ــه صفح ــتری ب 6. مش

وارد می کنــد. در ایــن مرحلــه، اطالعــات بــه بانــک یــا یــک شــرکت واســطه پرداخــت 

ــود. ــال می ش ــی ارس الکترونیک

7. ســفارش مشــتری تکمیــل می شــود و همــه اطالعــات حســاس در پایــگاه اطالعاتــی 

بانــک یــا شــرکت پردازشــگر پرداخــت ذخیــره می شــود )نــه در فروشگاه ســاز(.

8. بــا توجــه بــه مشــخصات و آدرســی کــه خریــدار ثبــت کــرده، ســفارش مــورد نظــر 

ــا شــرکتی  ــک ی ــز از طــرف بان ــی نی ــغ پرداخت ــد و مبل را بســته بندی و ارســال می کنی

کــه پــول را دریافــت کــرده وارد حســاب بانکــی شــما می شــود.

هیــچ بعیــد نیســت کــه بــه لطــف کارآمــدی و راحتــی حاصــل از اســتفاده از نرم افــزار 

ــد  ــرض چن ــا در ع ــت، تنه ــا پرداخ ــفارش ت ــاال از س ــل ب ــه مراح ــاز، هم فروشگاه س

ــی اســتفاده از فروشگاه ســازها  ــع، یکــی از اهــداف اصل ــرد. در واق ــه انجــام بگی دقیق
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ــه  ــت. ب ــد اس ــد خری ــتر فرآین ــه بیش ــردن هرچ ــر ک ــوار و راحت ت ــازمان دهی و هم س

همیــن دلیــل حتمــًا بایــد از نرم افــزار یــا پلتفرمــی اســتفاده کنیــد کــه تــا جایــی کــه 

ــا آن آســان باشــد. ــوده و کار ب ــکان دارد بی نقــص ب ام

بیشــتر بخوانیــد: نــرخ تبدیــل چیســت و چــه جایگاهــی در رشــد کســب و کارهــای 

ــی دارد؟ اینترنت

 

چه عواملی بر بازده و کارآمدی فروشگاه سازها تأثیر می گذارند؟
عــالوه بــر قــدرت و توانمنــدی هســته اصلــی نرم افــزار فروشگاه ســاز، عوامــل و 

ــز  ــرد روان و موفقیت آمی ــه در کارک ــد ک ــود دارن ــز وج ــری نی ــم دیگ ــای مه مؤلفه ه

ــه: ــتند؛ از جمل ــل هس ــما دخی ــگاهی ش ــایت فروش وب س

 

• هاســت: منظــور از هاســت، شــرکتی اســت کــه بخشــی از ســرورهای اینترنتــی خــود 

را بــرای میزبانــی وب ســایت فروشــگاهی و همــه عناصــر و اجــزای آن در اختیــار شــما 

قــرار می دهــد. اســتفاده از یــک هاســت قدرتمنــد و مطمئــن اهمیــت بــه ســزایی دارد؛ 

چــرا کــه داشــتن فروشــگاهی کــه همیشــه بــاز یــا در دســترس اســت، امنیــت کاملــی 

دارد، بــه ســرعت بارگــذاری می شــود و می توانــد از پــس حجــم ترافیــک بــاال برآیــد 

دقیقــًا بــه کیفیــت هاســت شــما بســتگی خواهــد داشــت.

 

ــه فروشــنده  ــی اســت ک ــوگ محصــول، اطالعات ــوگ محصــول: منظــور از کاتال • کاتال

ــوگ  ــرار می دهــد. کاتال ــار مشــتری ق ــده در قالب هــای مختلفــی در اختی ــا تولیدکنن ی
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آنالیــن نیــز مشــابه بــا کاتالوگ هــای چاپــی دربردارنــده تصاویــر محصــول و اطالعاتــی 

اســت کــه در یــک یــا چنــد صفحــه در اختیــار مخاطــب قــرار می گیــرد. ایــن صفحــات 

بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه بــه مــذاق مشــتری خــوش بیاینــد، بتواننــد او 

را جــذب کننــد، و در عیــن حــال بــا برنــد، شــرکت و فضــای فروشــگاه شــما هماهنــگ 

باشــند.

 

ــای  ــدنی نرم افزاره ــای جدانش ــی از بخش ه ــد یک ــبد خری ــد: س ــبد خری ــت س • کیفی

فروشگاه ســاز اســت، امــا اغلــب می تــوان آن را بــا اســتفاده از ســرویس ها و 

افزونه هــای مختلــف بهبــود بخشــید. بــه طــور کلــی، ســبد خریــد چیــزی اســت کــه 

ــه  ــه آن اضاف ــل دارد را ب ــا تمای ــد آن ه ــه خری ــه ب ــی ک ــد محصوالت ــتری می توان مش

کنــد و همچنیــن اطالعــات الزم دربــاره رونــد و هزینــه ارســال و گزینه هــای مختلــف 

ــد.  ــت نمای ــرده و ســرانجام از همان جــا ســفارش خــود را ثب پرداخــت را مشــاهده ک

ــر  ــد تأثی ــه می توان ــت ک ــی اس ــل مهم ــما عام ــاز ش ــد فروشگاه س ــبد خری ــت س کیفی

بــه ســزایی در تصمیــم مشــتری بــرای اتمــام یــا نیمــه تمــام رهــا کــردن فرآینــد خریــد 

داشــته باشــد.

 

• امکانــات رابــط کاربــری فروشــنده )Merchant Interface(: ایــن همــان محیــط و 

ابزارهایــی اســت کــه از طریــق آن هــا فروشــگاه خــود را مدیریــت کــرده و ابزارهــا و 

افزونه هــای کاربــردی دیگــر را بــه آن اضافــه می کنیــد. رابــط کاربــری فروشــنده بایــد 

قدرتمنــد، انعطــاف پذیــر و قابــل سفارشی ســازی باشــد و در عیــن حــال، الزم اســت 

کــه بیــش از حــد پیچیدگــی نداشــته باشــد.
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• فرآینــد پــردازش پرداخت هــا: فرآینــد پــردازش پرداخت هــا بــه مؤلفه هــای 

مختلــف، از جملــه ســرویس های پرداخــت، درگاه هــای پرداخــت و ابزارهــا، افزونه هــا 

و سیســتم هایی وابســته اســت کــه امنیــت، دقــت و کارآمــدی آن را تضمیــن می کننــد. 

ــه  ــود ک ــث می ش ــد باع ــن فرآین ــراد در ای ــه ای ــه هرگون ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب

مشــتری آمــاده خریــد ناامیــد و مســتأصل شــود و ســبد خریــد خــود را رهــا کنــد.

 

• رونــد ارســال ســفارش: ســرعت و کیفیــت ارســال ســفارش یکــی از مؤلفه های بســیار 

مهــم در تصمیــم خریــدار بــرای انتخــاب یــک فروشــگاه اینترنتــی محســوب می شــود. 

بنابرایــن بــرای بهبــود ایــن فرآینــد بایــد از ســرویس های مطمئــن و ســریع اســتفاده 

کنیــد و ترجیحــًا بــه نحــوی عمــل کنیــد کــه زمــان دریافــت ســفارش مشــخص باشــد.

 

ــم  ــا ه ــا ب ــاال را در یکج ــرویس های ب ــا و س ــه مؤلفه ه ــاز هم ــزار فروشگاه س نرم اف

ــگاه در  ــت فروش ــرای مدیری ــه ای را ب ــنجم و یکپارچ ــکار مس ــد و راه ــب می کن ترکی

ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش اختی
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استفاده از نرم افزارهای فروشگاه ساز چه مزایایی دارد؟
چــرا از فروشگاه ســاز اســتفاده می کنیــم؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال بســیار آســان اســت: 

زیــرا مزایــای متعــدد و متنوعــی بــرای کســب وکارمان دارد. از جملــه مهم تریــن مزایــای 

ــد از: اســتفاده از فروشگاه ســاز عبارت ان

 

• بــا اســتفاده از فروشگاه ســاز به راحتــی و بــه ســرعت می توانیــد کســب وکار اینترنتــی 

ــاده و  ــان س ــاز چن ــای فروشگاه س ــیاری از نرم افزاره ــد. بس ــه راه بیندازی ــود را ب خ

ــد کار خــود  ــت می توانی ــه کمــک آن هــا در اســرع وق ــه ب سهل االســتفاده هســتند ک

ــه توضیحــات و  ــن اســت ک ــد ای ــد انجــام بدهی ــه بای ــا کاری ک ــد. تنه را شــروع کنی

مشــخصات فروشــگاهتان را وارد کنیــد، تصاویــر محصــوالت را در قســمت تعیین شــده 

قــرار بدهیــد، توضیحــات و قیمــت را درج کنیــد و تنظیمــات هزینه هــا و پرداخــت را 

انجــام بدهیــد.

 

ــای اســتفاده از  ــن مزای ــود. یکــی از عمده تری ــاز خواهــد ب • فروشــگاهتان همیشــه ب

ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــن اس ــازها ای ــی و فروشگاه س ــارت الکترونیک ــای تج نرم افزاره

آن هــا باعــث می شــود کــه فروشــگاهتان در تمــام طــول شــبانه روز و در هــر هفــت 

ــت  ــه، آمــاده عرضــه محصــوالت و خدمــات مــورد نظــر باشــد. در ایــن حال روز هفت

دیگــر بــه خاطــر موقعیــت فیزیکــی فروشــگاه یــا ســاعت کاری کارکنانتــان محدودیــت 

ــه طــور خــودکار انجــام می شــود، الزم  ــز ب ــًا همــه چی ــد و از آنجایــی کــه تقریب نداری

نیســت کــه در همــه حــال فروشــگاه خــود را زیــر نظــر داشــته باشــید.
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• می توانیــد محصوالتتــان را بــه هــر کســی و در هــر مکانــی عرضــه کنیــد. همان طــور 

کــه فروشــگاه شــما در همــه اوقــات در دســترس اســت، بــا توجــه بــه ماهیــت اینترنت 

در دســترس همــه مــردم اقصــی نقــاط جهــان نیــز قــرار دارد. در واقــع، بــا راه انــدازی 

فروشــگاه اینترنتــی و اســتفاده از یــک فروشگاه ســاز مطمئــن یــک بــازار جهانــی بــرای 

عرضــه محصوالتتــان خواهیــد داشــت کــه هیــچ محدودیــت زمانــی و مکانــی نــدارد.

 

ــه  ــت متوج ــی دق ــا کم ــد. ب ــی می کنی ــه جوی ــع صرف ــا و مناب ــت، هزینه ه • در وق

خواهیــد شــد کــه هزینه هــای جــاری، فشــار و دردســرهای یــک فروشــگاه اینترنتــی 

کــه از یــک فروشگاه ســاز کارآمــد اســتفاده کــرده باشــد بــه مراتــب از فروشــگاه های 

ــر اســت. ــق شــبکه های اجتماعــی کمت ــا خــرده فروشــی از طری فیزیکــی ی

 

ــرای  ــه ب ــنتی ک ــگاه های س ــالف فروش ــد. برخ ــروش نداری ــداد ف ــی در تع • محدودیت

نمایــش همــه محصــوالت خــود بــا محدودیــت فضــا مواجــه هســتند، فروشــگاه های 

آنالینــی کــه از فروشگاه ســازها و قالب هــای مناســب اســتفاده می کننــد هیــچ 

ــرار  ــود ق ــازی خ ــن مج ــد در ویتری ــه می توانن ــی ک ــداد محصوالت ــی در تع محدودیت

ــد. ــد و بفروشــند ندارن بدهن

 

• پرداخــت آنالیــن و ارســال آســان. پــردازش و تأییــد پرداخــت در فروشگاه ســازهای 

ــتی  ــه  درس ــز ب ــه چی ــه هم ــود. درصورتی ک ــام می ش ــودکار انج ــور خ ــه ط ــی ب اینترنت

ــد  ــه خواه ــری را تجرب ــان تر و امن ت ــد آس ــز فرآین ــتری نی ــد، مش ــده باش ــام ش انج

کــرد. بــه عــالوه، معمــوالً بــا اســتفاده از خدمــات شــرکت های پســتی می تــوان زمــان 
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تقریبــی تحویــل را نیــز بــرای خریــدار مشــخص کــرد تــا نیــازی بــه حضــور دائــم وی 

در مــکان تحویــل نباشــد.

 

ــرض و  ــه طــور پیــش ف ــا ب ــب فروشگاه ســازها –ی ــی و ســئو. اغل • ابزارهــای بازاریاب

ــی  ــه ابزارهــای بازاریاب ــگان هســتند- ب ــًا رای ــه غالب ــی ک ــا اســتفاده از افزونه های ــا ب ی

ــج  ــری در نتای ــای بهت ــق رتبه ه ــن طری ــده اند. از ای ــز ش ــز مجه ــئو نی ــًا س و مخصوص

جســتجوی طبیعــی کســب می کنیــد و مشــتریان بالقــوه بیشــتری را جــذب خواهیــد 

کــرد. بــه عــالوه، ابزارهــای تحلیلــی )Analytics( و آمــاری نیــز جزئــی از اجــزای مهــم 

فروشگاه ســازها هســتند کــه بــا اســتفاده از اطالعــات آن هــا می توانیــد نقــاط قــوت 

و ضعــف خــود را بشناســید، کمپین هــای بازاریابــی هدفمندتــری را بــه راه بیندازیــد، 

ــغ  ــا تبلی ــب محصــوالت ی ــرای ترکی ــد و ب ــم بگیری ــژه تصمی ــاره پیشــنهادهای وی درب

ــد. ــزی کنی برنامه ری

 

ــرای  ــزار الزم ب ــاز اب ــای فروشگاه س ــتریان. نرم افزاره ــه مش ــر ب ــات بهت ــه خدم • ارائ

ــرار  ــما ق ــار ش ــتریانتان را در اختی ــرای مش ــد ب ــه خری ــن تجرب ــم آوردن بهتری فراه

ــفارش و  ــام س ــهولت انج ــا س ــه ت ــوالت گرفت ــاب محص ــی در انتخ ــد؛ از راحت می دهن

پرداخــت و تحویــل کاال، همــه چیــز تــا جایــی کــه امــکان دارد ســاده و کارآمــد اســت 

ــم زده شــود. ــرای وی رق ــر از آن ب ــا فرات ــا انتظــار مشــتری ی ــق ب ــه ای مطاب ــا تجرب ت

مزایــای اســتفاده از فروشگاه ســازها محــدود بــه مــوارد بــاال نیســت، امــا آنچه کــه ذکر 

شــد بــرای درک اهمیــت و مزایــای رقابتــی اســتفاده از ایــن ابزارهــا در کســب وکارهای 

آنالیــن کفایــت می کنــد.
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نرم افزارهای فروشگاه ساز چه ویژگی های برجسته ای دارند؟

بــرای اینکــه یــک نرم افــزار فروشگاه ســاز بتوانــد هــدف از وجــود خــود را محقــق کنــد 

بــه ویژگی هــا و قابلیت هــای متعــددی مجهــز می شــود کــه همگــی آن هــا در نهایــت 

پشــتوانه ای بــرای بهبــود فرآینــد فــروش اینترنتــی خواهنــد بــود. از جملــه ویژگی هــا 

و قابلیت هــای عمــده فروشگاه ســازها می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 

ــه،  ــد و از جمل ــد خری ــای فرآین ــیاری از بخش ه ــازی: بس ــا خودکارس ــیون ی • اتوماس

ــود  ــام می ش ــودکار انج ــورت خ ــه ص ــال ب ــای ارس ــات و هزینه ه ــبه مالی ــد محاس رون

تــا کارآمــدی و ســرعت عمــل فروشــگاه افزایــش پیــدا کنــد.

ــتفاده از  ــا اس ــته اید، ب ــایتی نداش ــالً وب س ــر قب ــایت: اگ ــدازی وب س ــکان راه ان • ام
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ــا  ــر ت ــد از صف ــاز می توانی ــای فروشگاه س ــای نرم افزاره ــا و افزونه ه ــات، قالب ه امکان

صــد وب ســایت خــود را بســازید. 

ــا اســتفاده از یــک فروشگاه ســاز، یــک مــکان متمرکــز  • پایــگاه اطالعاتــی متمرکــز: ب

بــرای ذخیــره ســازی، دسترســی و دریافــت اطالعــات محصــوالت، داده های مشــتریان، 

تراکنش هــای حســابداری، فهرســت کاالهــا، تاریخچــه و آمــار بازدیدهــا و وضعیــت 

پرداخــت و ارســال را در اختیــار خواهیــد داشــت.

ــه  ــت ک ــم فروشگاه سازهاس ــای مه ــی از قابلیت ه ــتجو یک ــتجو: جس ــت جس • قابلی

امــکان جســتجوی سفارشــی بــرای پیــدا کــردن مناســب ترین محصــوالت یــا اقــالم را 

ــد. ــر فراهــم می کن ــرای کارب ب

ــی و  ــر، بازاریاب ــتم های دیگ ــا و سیس ــا نرم افزاره ــازی ب ــق و یکپارچه س ــکان تلفی • ام

ارائــه آمــار تحلیلــی: ایــن مــوارد را در بخــش مزایــای فروشگاه ســازها ذکــر کردیــم و 

ــاره خــودداری می کنیــم. ــذا از توضیــح دوب ل

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

 

چقدر باید برای استفاده از نرم افزارهای فروشگاه ساز هزینه کنیم؟
ــت  ــر روی هاس ــی ب ــورت محل ــه ص ــاز را ب ــزار فروشگاه س ــد نرم اف ــه می خواهی چنانچ

خودتــان نصــب کنیــد می توانیــد از گزینه هــای معروفــی کــه بــه رایــگان در دســترس 

ــای  ــا و افزونه ه ــد قالب ه ــرای خری ــط ب ــد و فق ــتفاده کنی ــد اس ــرار دارن ــوم ق عم

اضافــی هزینــه کنیــد. امــا اگــر بــه دنبــال اســتفاده از حالــت ابــری یــا SaaS هســتید 

ــر  ــات آن متغی ــد و امکان ــتفاده می کنی ــه از آن اس ــی ک ــه پلتفرم ــته ب ــا بس هزینه ه
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ــود را در  ــات خ ــرویس دهنده ها خدم ــوالً س ــه، معم ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــد ب خواه

ــا حرفــه ای و مبتــدی و  ــز، ی قالــب بســته های مختلــف )مثــالً طالیــی، نقــره ای و برن

ــا  ــرفته تر ب ــرویس های پیش ــت س ــًا قیم ــه طبیعت ــد ک ــه می کنن ــابه( عرض ــوارد مش م

توجــه بــه امکاناتــی کــه دارنــد باالتــر خواهــد بــود. در هــر صــورت، در هنــگام انتخــاب 

گزینــه مــورد نظــر الزم اســت کــه نیازهــای فعلــی خــود را بســنجید و نیازهــای آتــی را 

ــد. ــم بگیری ــد و ســپس تصمی ــی کنی ــه ای پیــش بین ــه شــکل واقع بینان ــز ب نی

 

متداول ترین نرم افزارهای فروشگاه ساز کدم اند؟
نرم افزارهــای فروشگاه ســاز متنوعــی در بــازار وجــود دارد کــه در اینجــا بــه محبوب ترین 

آن هــا اشــاره می کنیــم:

 

ــه  ــت؛ ب ــاز اس ــن ب ــگان و مت ــاز رای ــک فروشگاه س ــو ی ــو )Magento(: مجنت • َمِجنت

ایــن معنــی کــه هــر تغییــری کــه بخواهیــد را می توانیــد در کدهــای آن ایجــاد کنیــد. 

ــه  ــا توجــه ب ــی فراوانــی نیــز دارد کــه ب مجنتــو افزونه هــا و قالب هــای رایــگان و پول

ــا وجــود اینکــه  ــد. ایــن فروشگاه ســاز ب ــد از آن هــا اســتفاده کنی ــاز خــود می توانی نی

ــرای افــرادی مناســب اســت  ــر اســت، امــا بیشــتر ب ــد و انعطــاف پذی بســیار قدرتمن

کــه در کدنویســی وب ســایت تجربــه دارنــد، در غیــر اینصــورت بهتــر اســت از ســرویس 

ابــری مجنتــو اســتفاده کنیــد کــه هزینه بــر خواهــد بــود.  
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• OpenCart: اپــن کارت نیــز رایــگان و متــن بــاز اســت و بیشــتر بــه خاطــر ســادگی 

ــه  ــزرگ ک ــرای فروشــگاه های ب ــن ب و سهل االســتفاده بودنــش معــروف اســت؛ بنابرای

پیچیدگی هــای بیشــتری دارنــد بــه اســتفاده از افزونه هــا و مــوارد اضافــی بیشــتری 

نیــاز خواهــد داشــت. اپــن کارت نیــز ســرویس ابــری بــا پشــتیبانی اختصاصــی ارائــه 

می دهــد. 
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• osCommerce: ایــن فروشگاه ســاز یکــی از قدیمی تریــن نام هــای دنیــای تجــارت 

الکترونیکــی اســت و لــذا افزونه هــای فــراوان و جامعــه کاربــری فعالــی دارد؛ بــا ایــن 

حــال شــاید کمــی قدیمــی بــه نظــر برســد. osCommerce نیــز بــرای ارائــه ســرویس 

میزبانــی بــا یــک شــرکت هاســتینگ همــکاری می کنــد.  

 

 

• پرستاشــاپ )PrestaShop(: پرستاشــاپ نیــز از جملــه فروشگاه ســازهایی اســت کــه 

ــتیبان  ــوده و پش ــروف ب ــیار مع ــران بس ــی دارد و در ای ــای فراوان ــا و قالب ه افزونه ه

رســمی دارد.  

 

19

https://modireweb.com


فروشگاه ساز چیست؛ آشنایی با انواع رایج فروشگاه سازها

www.modireweb.com

 

• ووکامــرس )WooCommerce(: ووکامــرس در واقــع یکــی از افزونه هــای محبــوب 

و رایــگان وردپــرس اســت کــه قابلیت هــای فروشــگاهی را بــه ایــن سیســتم مدیریــت 

محتــوا اضافــه می کنــد. بــا وجــود اینکــه ووکامــرس یــک افزونــه اســت، امــا انبوهــی 

ــب  ــا نص ــه ب ــود دارد ک ــاز وج ــن فروشگاه س ــا ای ــازگار ب ــای س ــا و قالب ه از افزونه ه

آن هــا از طریــق وردپــرس می توانیــد قابلیت هــای آن را گســترش بدهیــد و شــکل و 

ــد.   شــمایل آن را فروشــگاهی تر کنی
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• شــاپیفای )Shopify(: شــاپیفای نیــز یکــی از معروف تریــن فروشگاه ســازهای 

جهــان و یــک پلتفــرم جامــع اســت کــه خدمــات خــود را بــه صــورت میزبانــی ارائــه 

می دهــد.

 

سخن پایانی: آیا باید از فروشگاه ساز استفاده کنیم؟
ــد، اســتفاده  ــت عرضــه می کنی ــق اینترن ــا خدمــات خــود را از طری ــر محصــوالت ی اگ

ــد؛  ــر بگیری ــت در نظ ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــد ب ــب را بای ــاز مناس ــک فروشگاه س از ی

ــرا همان طــور کــه در ایــن مطلــب ذکــر شــد، نرم افزارهــای فروشگاه ســاز منافــع و  زی

ــر  ــن حــال، کارآمدت ــه باعــث ســاده تر و در عی ــد ک ــی می کنن ــی را ارزان ــای فراوان مزای

شــدن و انجــام ســریع و خــودکار بســیاری از امــور مهــم و حیاتــی کســب وکار اینترنتــی 

شــما خواهــد شــد. اساســًا فروشگاه ســاز چیســت؟ فروشگاه ســاز در واقــع سیســتمی 

اســت کــه باعــث صرفــه جویــی در زمــان و هزینه هــا می شــود و حجــم کاری شــما را 

ــد، ابعــاد  ــه ابزارهــای بازاریابــی و تحلیلــی مجهــز می کن کاهــش می دهــد، شــما را ب

مختلــف اداره کســب وکار را بــر عهــده می گیــرد و بــه شــما ایــن فرصــت را می دهــد 

ــی  ــروش اینترنت ــون در ف ــر تاکن ــن اگ ــد. بنابرای ــز کنی ــری تمرک ــوارد مهم ت ــا روی م ت

ــه  ــی ک ــای مختلف ــروز گزینه ه ــن ام ــد، همی ــتفاده نکرده ای ــاز اس ــود از فروشگاه س خ

در بــاال ذکــر شــد را امتحــان و یکــی را انتخــاب کنیــد و مطمئــن باشــید کــه خیلــی زود 

ــرد. ــد ک ــه در کســب وکارتان ایجــاد می شــود را احســاس خواهی ــی ک تحول
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