دیاسافت ایران
لیست تمام امکانات وب سایت ها به همراه تعرفه ها :

.1
 .2هذیزیت اخجبر ثِ تعذاد ًبهحذٍد
 .3هذیزیت تَلیذ ٍ ایجبد گزٍُ ّبی هطبلت ٍ صفحبت
 .4تَلیذ صفحبت ثِ تعذاد ًبهحذٍد
 .5هذیزیت گزٍُ ّبی هقبلِ
 .6تَلیذ هقبالت ٍ گزٍُ ّبی هزتجط ثِ تعذاد ًبهحذٍد
 .7هذیزیت قبلت ّبی ٍة سبیت
هذیزیت گزٍُ ّبی خجزی

.8

قبثلیت ارسبل ٍ دریبفت اس ام اس اس داخل پٌل ٍة سبیت

.9

قبثلیت پیگیزی پیغبم ّب ٍ سفبرضبت اس طزیق پیبهک
قیوت هبصٍل اس ام اس ّ 85 :شار تَهبى

 .10قبثلیت تغییز رًگ ّب ٍ تصبٍیز ٍة سبیت تَسط خَد کبرثز

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

سیستن تَلیذ ًظزسٌجی چٌذ گشیٌِ ای
سیستن دریبفت ًظزات کبرثزاى
هذیزیت اًتطبر هطبلت تَسط آر اس اس
هذیزیت ثلَک ّبی قبلت ٍ تصبٍیز
تَلیذ گبلزی ّبی عکس،فیلن ٍ صَت ثِ تعذاد ًبهحذٍد
هذیزیت فبیل ّب ٍ پَضِ ّب
سیستن جستجَی کبهل

.18

سیستن کبهل فزم سبس ثزای تَلیذ فزم ّبی دایٌبهیک
قیوت هبصٍل فزم سبس ّ 100 :شار تَهبى

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

سیستن ایجبد فبکتَر آًالیي ثزای کبرثزاى
سیستن عضَ گیزی ٍ پزٍفبیل سبسی کبرثزاى
راُ اًذاسی سیستن داًلَد
هذیزیت گزٍُ ّبی داًلَد
هذیزیت سیستن اضتزاک گذاری هطلت
هذیزیت گزٍُ ّبی پیًَذ ّب ٍ لیٌک ّبی سبیت
هذیزیت گزٍُ ّبی تجلیغبت ٍ سیستن تجلیغبت در سبیت
راُ اًذاسی سیستن پزسص ٍ پبسخ در سبیت
ارائِ ی آهبر دقیق ثخص ّبی هختلف ٍة سبیت
سیستن هذیزیت ثز هٌَّبی ٍة سبیت
قبثلیت ًصت ٍ حذف اهکبًبت دیگز در ٍة سبیت

.30

چٌذ کبرثزُ ثَدى سیستن
قیوت ّ 45 :شار تَهبى

.31

اهکبى تعزیف کبرثزاى ٍ هذیزیت ثز سطَح دستزسی

.32

اهکبى ارسبل خجزًبهِ ثِ اعضبی ٍة سبیت
قیوت ّ 60 :شار تَهبى

.33
.34
.35

سیستن عضَیت در خجزًبهِ
هذیزیت گزٍُ ّبی هحصَالت در ثیٌْبیت سیزضبخِ
قبثلیت تعزیف هحصَالت در سبیت ثِ تعذاد ًبهحذٍد

.36

اهکبى فزٍش آًالیي هحصَالت ثب اتصبل ثِ درگبُ ثبًک ّبی عضَ ضجکِ

ضتبة
قیوت ّ 50 :شار تَهبى

.37
.38

اهکبى تعزیف کپی رایت ثزای رٍی تصبٍیز گبلزی
اهکبى استفبدُ اس سیستن کپچب
اهکبى تعزیف ٍ هذیزیت سثبى ّبی هحتلف در ٍة سبیت ثِ تعذاد
.39
ًبهحذٍد
قیوت ّز سثبى اضبفی  %30 :اس هجلغ کل پزٍصُ

.40
.41
.42
.43
.44

اهکبى اعوبل تٌظیوبت سئَ ثزای ثْتز دیذُ ضذى در هَتَر ّبی جستجَ
اهکبى آپگزیذ ًزم افشار اس درٍى پٌل هذیزیت
اهکبى ٍیزایص آًالیي قبلت ّبی ٍة سبیت
اهکبى هطبّذُ ی ریش گشارضبت هذیزاى سیستن
اهکبى ًصت ٍ راُ اًذاسی کل سیستن ثب استفبدُ اس ًصت کٌٌذُ ی

خَدکبر
ّوچٌیي ّشیٌِ ی ثجت داهٌِ ّبی ثیي الوللی )… (.com,.org,.net,هعبدل ّ 45شار
تَهبى در سبل ٍ ثجت داهٌِ ی هلی ) (.irهعبدل ّ 7شار تَهبى در سبل هی ثبضذ.قیوت داهٌِ
ّبی ثیي الوللی تبثع قیوت رٍس دالراست ٍ هوکي است قیوت اعالم ضذُ در ایي فْزست در
سهبى سفبرش ضوب ثیطتز یب کوتز ثبضذ.
ّوچٌیي ایي ضزکت فضبی ّبستیٌگ هَرد ًیبس ضوب را تبهیي هی کٌذ.
ثْبی کل سیستن ثِ ّوزاُ قبلت پیص فزض ثِ غیز اس هَادی کِ در لیست ثبال ثِ طَر
جذاگبًِ قیوت خَردُ اًذ هعبدل ّ 250شار تَهبى هی ثبضذ کِ ثالفبصلِ پس اس سفبرش
قبثل ًصت ٍ راُ اًذاسی هی ثبضٌذ.
در صَرت ًیبس ّ ،شیٌِ ی هبصٍل ّبی اضبفِ ای کِ در کبدرّبی جذاگبًِ در لیست درج
ضذُ اًذ ثِ قیوت پبیِ ی ّ 250شارتَهبى افشٍدُ خَاّذ ضذ.
دیاسافت ایران
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