
نظام التجارة اإللكترونية
العاملي تطوير شركة مرمرة للبرمجيات الحديثة



مقدمة

التجارةنظامباستخدامالتجاري نشاطكبتنميةوقماإلنترنتعبرالناجحالتجاري عملكابدأ

بإدارةوقم،املنتجاتمنمحدودغيرعددبتحميلقم.لذلكيلزمماكللكنقدمنحن®Infinityاإللكترونية

.املدمجةالتسويقأدواتباستخداماملبيعاتبزيادةوقم،واحدةإدارةلوحةمناملتاجرمنالعديد

.التطويرواتجاهاتالتقنياتأحدثملواكبة®Infinityبرنامجمنجديدةنسخةنصدر،أشهر7إلى6كل

أنهمنالتأكديمكنك®Infinityباستخدام.واستقرارهوأمانهاألساس يالنظامأداءفيمستمرةزيادةهذاعنينتج

.مةالسل ومعاييراإلقليميةالقوانينمعاملنصةتتوافق،اإلنترنتعبرعملكفيهتمارسبلدكلفي



افـــــــــق مـــــع الجــــــــــــــــوال متو
Infinity® يدعم نسخة املوبايل من املتجر االلكتروني الخاص بك



أنهيعنيهذا.واحد®Infinityنظامعلىواحدمتجرمنأكثرتشغيلاملتعددةاملتاجرميزةلكتتيح

مندارةاإل عملياتجميعوإدارةمختلفةنطاقاتعلىواحدأماميمتجرمنأكثراستضافةيمكنك

علماتالمنللعديداإلنترنتعبرفريدةمتاجرإنشاءيمكنك.بكالخاصةالفرديةاإلدارةلوحة

ةاملشتركالتجاريةالعلماتذاتواملتاجرالتابعةوالشركاتB2CوB2Bوواملنتجاتالتجارية

.الترويجيةللحملتبسرعةالصغيرةاملتاجرإطلقأيًضايمكنك.واملزيد

بياناتقاعدةيشاركانفينيتينظامعلىمتجركلأنهياملتعددةاملتاجرخاصيةفيامليزة
إلىالدخول تسجيللعملئكويمكناملتاجر،بيناملنتجاتبياناتمشاركةيمكنك:واحدة
.الدخول بياناتنفسباستخداممتاجركجميع

متاجر متعددة



:متجرلكلمنفصلبشكلالتاليةامليزاتإعداديمكن

متجرلكلاملصنعةوالشركاتالفئات✓
متجرلكلاملنتجات✓
متجرلكل(مقاالت،مدونة،أخبار)املحتوى ✓
متجرلكلاملدفوعات✓
متجرلكلالشحنطرق ✓
متجرلكلالضريبة✓
متجرلكلاملنتجأسعار✓
متجرلكلاإلخباريةالرسائل✓
متجرلكلخاصتصميم✓
متجرلكلوالتقاريرالطلبات✓
متجرلكلتقريًباتهيئةإعدادكلضبطيمكن✓

متاجر متعددة



نظام البائعين املتعددين ®Infinityيدعم 

إلىالحاجةدون اإلنترنتعبرالبيعشيبينجوالدروبالبائعينتعدددعملكيتيح

.الطلباتشحنأواملنتجاتتخزين

.تفاصيلهزينتخويتممعينملوردمنتجكلتعيينيتمشيبينج،الدروبتفعيلعند

يتضمن.لطلبافيمنتجكلبائعإلىإلكترونيبريدإرساليتمالطلب،تقديمبمجرد

املنتجبشحنكذلبعدالبائعيقوم.ذلكإلىوماوالكمياتاملنتجاتاإللكترونيالبريد

 يدفعالذيالتاجر،عننيابةالعميلإلى
ً
.الشهرةنهايفيلها/لهبائعلكلعادة

بائعين متعددين



Infinity®

منتجات لبائعين متعددين

البائعين

مدير املتجر العمالء

بواسطةمنتجاتكتوفيرتمإذاحتىواحدويبمتجرفيالتسوق بكالخاصالويبموقعلزوارويمكناملشتركاملنتجاتكتالوجفيمستقلينبائعينعدةمناملنتجاتتظهر
املتعلقةالطلباتفاصيلوتاملبيعاتتقاريرومراجعةمنتجاتهمإلدارةاإلدارةلوحةإلىالوصول بإمكانيةموردكلتزويديمكن.العالمأنحاءجميعمناملختلفينالبائعينمئات

.البعضبعضهمنشاطفيالبائعون يتدخلالأنهكما.بمنتجاتهم

بائعين متعددين



مواصفات املنتج

والسعرفيالتعريالتخزينرمزمنهالكل-واللون الحجممثل،حاجتكحسبملنتجاتكاملميزانمنالعديدبإنشاءقم
مثلبملئها،وقون املتسليقوماملنتجاتإلىنصيةخياراتإضافةاملتاجرملالكييمكن.املخزونومستوى والصورةوالوزن
.القمصانعلىاملخصصةللمطبوعاتملفاتتحميلأيًضاللمتسوقينيمكن.للمنتجاتاألولىاألحرف

مقارنة املنتجات

ات ، وبالتالي، تقليل تساعد مقارنة املنتجات جنًبا إلى جنب على ازالة موضوع التخمين من عملئك وتسهيل بحثهم عن املنتج
.الوقت الذي يقضونه في إضافة منتج إلى سلة التسوق وزيادة احتمال إضافة منتج إلى سلة التسوق 

األسعار

جموعاتملمختلفةأسعارتحديداملتاجرملالكييمكن.ملنتجسعرإنشاءمجرداألسعارأدواتتتجاوز ®Infinityنظامفي
خللمناتاملبيعبفريقيتصلون العملءوجعل،اإلضافيةالقيمةذاتالعناصرأسعاروإخفاء،عملئهممنمختلفة
.للتبرعات"السعرأدخل"خاصيةأيًضا®Infinityنظاميدعم"السعرعلىللحصول بنااتصل"خاصةتفعيل

مميزات املنتجات



املنتجات القابلة للتنزيل

الكتبأويقىاملوسملفاتمثلللتنزيل،القابلةللمنتجاتاملستخدمواتفاقيةالترخيصمرفقات®Infinityنظاميدعم
التنشيط"أو"عالدفتم–للطلبالدفعحالةتكون عندما":التنزيلتنشيطنوعاختياراملتجرملالكيمكن.اإللكترونية

."اليدوي 

:هناك العديد من ميزات املنتج األخرى، مثل

منتجات التأجير✓
املنتجات املتكررة✓
االشارات املرجعية املنتج✓
إدارة املرتجعات✓
صور متعددة لكل منتج✓
املنتجات املميزة أو خصومات على املنتجات أو املنتجات الجديدة✓
واملنتجات املجمعة( على سبيل املثال ، قم ببناء جهاز الكمبيوتر الخاص بك)الحزمة ✓
سمات املنتج الشرطية✓
(مثل املعالج والذاكرة وبطاقة الرسوم)مواصفات املنتج ✓
على املنتجات والفئات والشركات املصنعة( قائمة التحكم في الوصول )صلحيات ✓
قياس األوزان واألبعاد✓
استيراد وتصدير✓
.التعديل الجماعي ، إلخ✓

مميزات املنتجات



املتاحةوالكمياتاملادياملخزون✓

املسبقالطلبوحالةاملتأخر الطلبإدارة✓

متعددةمستودعات✓

الجزئيالتسليم✓

(والحجماللون مثل)املنتجسماتحسباملخزونإدارةدعميتم✓

إدارة املخزون



 يذهبون إلى متجرك
ً
.تساعدك أداة تحسين محرك البحث الخاصة بنا في الحصول على تصنيفات بحث أعلى ، مما يعني املزيد من الزائرين مجانا

افقة مع محركات البحث روابط متو

 URLام إدارة عناوينلجعل صفحات املتجر أكثر ملئمة ملحركات البحث، يتمتع مالك املتجر بحق الوصول الكامل إلى علمات الكلمات الرئيسية وأقس
.أيًضا صفحات املنتج بأسماء ملئمة لتحسين محركات البحث خارج الصندوق  ®Infinityيدعم نظام. املخصصة

خريطة املوقع

HTMLوخرائط مواقع  XMLخريطة موقع . كلهما ®Infinityهناك إصداران شائعان من خرائط املواقع ، ويدعم نظام 

البيانات الجزئية

بكالخاصالويبموقعكودفيالجزئيةالبياناتدمجيوفرHTMLملفاتفيقراءتهالآللةيمكنالتيالبياناتلتضمينمواصفاتهيالجزئيةالبيانات
 .املحتملةاملزايامنعدًدا

ً
الويبموقععلىدةاملوجو املعلوماتلنوعالسياقمنمزيًداالبحثمحركلعناكبالجزئيةالبياناتتوفرأنيمكن،أوال

نتائجصفحاتعلىمعلوماتتعرضوالتي،"منسقةمقتطفات"إنشاءهيالجزئيةللبياناتأخرى فائدة.وترتيبهاملوقعفهرسةبهاينبغيالتيوالطريقة
OpenوTwitterعلمات®Infinityنظاميدعم.التقليديةالقوائممنأكثرالبحث Graphو(Facebook) META

تهيئة محركات البحث



الروابط املترجمة

.من فرصة مطابقة نتائج البحث في اللغات األخرى  URLويزيد تعريب عناوينURLملالك املتجر من ترجمة عناوين  ®Infinityيّمكن نظام 

تسلسل التصفح

أيًضا . ذبيةهذه امليزة تسهل التنقل داخل صفحة نتائج محرك البحث، مما يجعل قائمتك تبدو أكثر جا. تسلسل التصفح ®Infinityيدعم نظام
.ودهمعندما يتعلق األمر بمواقع الويب الضخمة، يمكن أن تكون مسارات التنقل طريقة رائعة ملساعدة املستخدمين على تحديد مكان وج

تقليل فهرسة الصفحات املكررة

للمتجر على  URLاألساس ي لتقليل فهرسة الصفحات املكررة ويجعل املوقع أكثر قابلية للتتبع عن طريق تعيين عنوان  URLيتم استخدام عنوان 
.لكل فئة وصفحات منتج( املفضل)األساس ي  URLعنوان

الربط مع تحليالت جوجل
الخاصة بك Google Analyticsلتقوم أداة تتبع معاملت التجارة اإللكترونية تلقائًيا بربط بيانات  Google Analyticsمع  ®Infinityتم دمج نظام

.بطلبات العملء

تهيئة محركات البحث



:نوعين من أنواع الشراء املستخدمة في معظم متاجر الويب الحديثة®Infinityيدعم نظام 

الشراء بدون تسجيل على املتجر
تيح لهم إنهاء يفضل العديد من العملء هذا الخيار ألنه ي. يسمح للعملء باستكمال عملية الشراء بدون إنشاء حساب

.عملية الشراء بشكل أسرع

استكمال الشراء من خالل صفحة واحدة

ت التحويل من يقلل بشكل كبير من الخطوات املطلوبة في عملية الشراء ويساعد أيًضا على زيادة اإليرادات ومعدال 

.خلل تسهيل عملية الدفع للعملء

خصائص إضافية أثناء الشراء
.يمكنك تغليف الهدايا أو تخصيصها بالرسائل. فمثل. يمكنك تزويد العملء بخيارات متنوعة

طرق الشراء



:تشمل ميزات طرق الشراء األخرى ما يلي

دعم الطلب عبر الهاتف✓

دعم متعدد اللغات ومتعدد العملت✓

قياس األوزان واألبعاد✓

(التصفح اآلمن والسداد)SSLدعم ✓

PDFفواتير بصيغة ✓

.عربة تسوق صغيرة ، إلخ✓

طرق الشراء



نظام نقاط املكافآت

يمكن للعميل بعد . كلك برنامج نقاط املكافآت عرض النقاط املكتسبة على األموال التي يتم إنفاقها في متجر يتيح 
.ذلك استبدال النقاط بمنتجات إضافية في متجرك

منتجات ذات صله

.ل إتمام الدفعيعد عرض املنتجات ذات الصلة أداة رائعة لزيادة املبيعات أثناء تصفح العملء لصفحة منتج أو قب

خصومات وكوبونات

٪20أوخصمدوالرات10.00املثالسبيلعلى،مئويةنسبةأوثابتةقيمةإماالخصممبلغيكون أنيمكن
خصوماتالتخصيصيمكن.صالحةالقسيمةتكون عندمااالنتهاءوتاريخالبدءتاريختحديديمكنك.خصم

عملءموعةملجتعيينهمأيًضايمكن.واملزيد،الطلباتوإجماليات،والشحن،بأكملهاوالفئاتللمنتجات،
"فقطمحددةخصوماتعدة"وخصومات(الكمياتأسعار)الكميةخصومات®Infinityنظاميدعم.محددين

.األخرى املتنوعةالخصمومتطلبات"عميللكلمحددةخصوماتعدة"و

التسويق



النشرة اإلخبارية ورسائل البريد اإللكتروني

لوا إلعلم أرس. يعد إرسال الرسائل اإلخبارية إلى العملء طريقة رائعة إلعلمهم بمنتجاتك واملبيعات القادمة
بوظائف  ®Infinityيتمتع نظام. جمهورك بأحدث األخبار أو النصائح أو التحديثات حول منتجاتك أو شركتك

.غنية مدمجة إلدارة حملت البريد اإللكتروني

ادارة املحتوى 

(.عاتاملوضو )األخبار واملدونات واملنتديات واستطلعات الرأي والصفحات املخصصة ®Infinityيدعم نظام 

بطاقات الهدايا

ا تجارًيا عبر
ً
اإلنترنت أو غير وظائف بطاقة الهدايا هي ش يء يحتاجه كل تاجر ، بغض النظر عما إذا كان يدير نشاط

البريد بطاقات الهدايا التي يتم تسليمها عبر: نوعين من بطاقات الهدايا ®Infinityيدعم نظام . متصل باإلنترنت
(.املادي)وبطاقات الهدايا الكلسيكية املرسلة عبر البريد ( افتراض ي)اإللكتروني 

التسويق



مراجعات وتقييمات املنتج

صوًتا ، وفي إن طلب التعليقات على املنتجات يمنح العملء. تعد مراجعات املنتجات من أفضل أشكال التسويق
أيًضا ميزة املساعدة  ®Infinityيدعم نظام. نفس الوقت يتيح للعملء املحتملين معرفة رأي اآلخرين في منتجاتك

"(..هل كانت هذه املراجعة مفيدة لك؟)"في املراجعة 

اقع مقارنة املنتجات  مو

PriceGrabberو  Google Shopping-بشكل كامل مع جميع مواقع مقارنة املنتجات الرئيسية ®Infinityتم ربط 
Become.comو  Yahoo Shoppingو 

برنامج التسويق بالعمولة

من الشركات التسويق بالعمولة هو نوع من التسويق القائم على األداء يكافئ فيه صاحب املتجر واحًدا أو أكثر
.التابعة لكل زائر أو عميل تجلبه جهود التسويق الخاصة بالشركة التابعة

التسويق



مصادقة يمكن تعيين املتجر لل. جميع بطاقات االئتمان والخصم الرئيسيةبقبول ®Infinityيسمح لك نظام 
(واالسترداد الجزئي)االسترداد يدعم®Infinityنظام . االئتمانبطاقة املصادقة من خلل فقط أو 

:طريقة دفع 50مع أكثر من  ®Infinityتم ربط نظام

✓ Cash on delivery or Pay in store
✓ Purchase order
✓ Check/money order
✓ 2Checkout
✓ AliPay
✓ Amazon
✓ ANZ
✓ Authorize.NET
✓ Bambora
✓ bKash
✓ BluePay
✓ Braintree
✓ Buckaroo
✓ PayU
✓ SagePay
✓ SSLCommerz
✓ Stripe

✓ CCAvenue
✓ Cybersource
✓ E-xact
✓ EBS
✓ EasyPayWay
✓ Eway
✓ First Data GGE4
✓ G2A Pay
✓ iPay88
✓ Mollie
✓ Ogone
✓ OKPAY
✓ PagSeguro
✓ Paymill
✓ PayPal
✓ Square
✓ WorldPay

طرق الدفع



.متطلبات وإعدادات الشحن املختلفة ®Infinityيدعم نظام 

آليات حساب الشحن

:  آليات حساب الشحن بطريقة تفصيلية ومرنة ®Infinityيدعم نظام 

يمكن اعداد أن الشحن مجاني على الطلب إذا تجاوز مبلغ معين✓
يمكن أن تستند أسعار الشحن على وزن الطلب أو إجمالي الطلب ✓
يمكن تحديد رسوم شحن إضافية لكل منتج ✓
(  نسبة مئوية أو مبلغ ثابت)يمكن إنشاء خصومات الشحن ✓
يمكن تمييز مجموعات معينة من العملء للشحن املجاني ✓
"ال حاجة للشحن"تقييد طرق الشحن املتاحة لكل بلد ، أو تطبيق ✓

العناوين

هولة من لعملئك بتقديم عنوانين مختلفين للفوترة والشحن ، حتى يتمكنوا بس ®Infinityيسمح نظام
إرسال املنتجات كهدايا

طرق الشحن



الشحنتقدير قيمة 

.يساعد العملء على تقدير تكلفة الشحن قبل بدء عملية الدفع

االستالم من املتجر

م حيث يمكن تتيح هذه امليزة ملالك املتجر تكوين مواقع االستل . االستلم من املتجر ®Infinityيدعم نظام
.للعملء استلم الطلبات من مواقع معينة

قسائم الشحن
.ناتهم اآلنيمكن للعملء بسهولة تتبع مكان شح. يتم دعم الشحنات املتعددة لكل طلب وأرقام التتبع

طرق الشحن
ليوم التالي على سبيل املثال ، شحن بري ، شحن في ا)يمكن ملالك املتجر تحديد طرق الشحن املخصصة 

كما أنه (. إلخ، UPS ،USPS ،FedExمثل )أو استخدام شركات الشحن الشهيرة ( ،شحن اليوم الثاني ، إلخ
.مع شركات الشحن الكبرى  ®Infinityتم ربط 

طرق الشحن



انونيةالقاملتطلباتلتلبيةاملرونةمنكبيًراقدًراتوفر®Infinityنظامفيالضرائبحساباتخيارات
والتفاصيلاإلعداداتجميعإدارةبسهولةاملتاجرألصحابيمكن.عملئكوتوقعاتوتفضيلتكملتجرك

.اإلدارةلوحةفي

:قائمة امليزات الضريبية

اعداد الضرائب حسب الدولة ، املدينة ، الرمز البريدي✓
يمكن تحديد املنتجات الخاضعة للضريبة أو املعفاة من الضرائب✓
(مثل السلع والخدمات وما إلى ذلك)يمكن تحديد فئات الضرائب للمنتجات املختلفة ✓
يمكن تمييز بعض مجموعات العملء على أنهم معفيين من الضرائب✓
(ة للشركةرقم ضريبة القيمة املضاف)دعم ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية ✓
(رقم ضريبة القيمة املضافة للشركة( )(EU VATدعم ضريبة القيمة املضافة في االتحاد األوروبي ✓
شحنعنوان أصل ال/ االفتراض ي / الشحن / إعداد الفواتير " الضريبة تعتمد على"يمكن تحديد ✓
يمكن عرض األسعار شامل للضريبة أو غير شاملة للضرائب✓
يمكن ملالكي املتاجر تحديد ما إذا كان الشحن خاضًعا للضريبة✓
تكامل خدمات أتمتة الضرائب✓

الضريبة



:أدوات رائعة لتقديم خدمة عملء عالية الجودة في متجر الويب الخاص بك ®Infinityيمتلك نظام 

دعم الالئحة العامة لحماية البيانات
Infinity®  متوافق مع اللئحة العامة لحماية البياناتGDPR

املصادقة الخارجية

.وما إلى ذلك Twitterو Facebookو OpenIDيسمح لعملئك بالتسجيل وتسجيل الدخول باستخدام خدمات مثل

القائمة املفضلة
.تتيح القائمة املفضلة للعملء تخزين املنتجات للشراء في وقت الحق

يدعم اتجاه املوقع من اليمين إلى اليسار

كتب من اتجاه آخر، مثل الفارسية والعربية والع
ُ
قرأ وت

ُ
.بريةمخصصة للمستخدمين الذين يستخدمون أبجدية ت

خدمة العمالء



قانون ملفات تعريف االرتباط في االتحاد األوروبي
علىالحصول بالويبمواقع(األوروبياالتحاد)األوروبياالتحادفياالرتباطتعريفملفاتقانون يلزم،2012مايومناعتباًرا

.االرتباطتعريفملفاتزرعقبلاملستخدمينمنإذن

حقول اإلدخال للعميل
سماتاءإنشأيًضااملتجرملالكيمكن.(العنوانأوالبلدحقول مثل)للعميلمضمنةسمةأيتمكينأوتعطيليمكن

.األمرلزمإذا،إضافية

األمان والصالحيات
.يمكن ملالك املتجر تكوين قواعد وأذونات محددة لفئات مختلفة من املستخدمين

خدمة العمالء

✓API خدمات الويب متسجيل الدخول عن طريق االيميل أو اسم املستخد/ التسجيل ✓ رسائل بريد إلكتروني مخصصة للطلب✓

دليل العناوين✓ تاريخ الطلب وحاالت الطلب✓ رسائل خاصة✓

reCAPTCHAدعم✓ (املجموعات)صلحيات العملء ✓ دعم املنطقة الزمنية✓

انموذج االتصال بن✓ ربط الدردشة الحية✓ استعادة كلمة السر✓



دعم الالئحة العامة لحماية البيانات
نحن.وبياألور واالتحادالسعوديةالعربيةواململكةالخليجيالتعاون مجلسقوانينمتطلباتجميع®Infinityتلبي

.لذلكوفًقااألساس يالنظامعلىتحديثاتونجري التشريعيةالتغييراتجميعنتتبع

افقيدعم PCI DSSةتو
.ل آمنطريقة وبوابة دفع متكاملة لنقل بيانات بطاقة االئتمان بشك50أكثر من  PCIيفي بجميع متطلبات التوافق مع 

مبني على تقنيات آمنة
ASP.NETعملإطاريوفر CoreمنMicrosoftإلىاملستندةاألساسيةاألنظمةاستخدامعندولكن.مدمًجاأماًناPHP

.األمانمننسبيمستوى علىللحفاظالبدايةمنحمايةنظامتصميمالضروري منسيكون 

✓SSL مدعوم سياسة كلمة مرور العميل قوية ومرنة✓ ✓Honeypot نظام تشفير مدعوم

الحماية واألمان



شركاء النجاح



نحن نقوم بصنع قصص النجاح

تطوير وبرمجة شركة مرمرة للبرمجيات الحديثة

نحن ال نقوم بصنع األنظمة


