سر فصل های آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با j2store
مدرس  :مهندس آرش مرادی
تهیه شده در  :آموزشگاه طراحی سایت 4mdesign.org
فصل اول :
-0

معرفی دوره آموزشی  .............................................زمان 5 :دقیقه  41ثانیه | حجم  38 :مگابایت

-1

درباره افزونه  ............................................ ............زمان 3 :دقیقه  44ثانیه | حجم  16 :مگابایت

-2

فایل های تمرین  ..................................................زمان 42 :ثانیه | حجم  2 :مگابایت

 -3نصب و راه اندازی افزونه  ................................. ......زمان 6 :دقیقه  10ثانیه | حجم  14 :مگابایت
 -4تنظیمات اولیه سبد خرید  .......................................زمان 8 :دقیقه  55ثانیه | حجم  20 :مگابایت
 -5انتشار اولین محصول برای فروش  ...........................زمان 13 :دقیقه  46ثانیه | حجم  34 :مگابایت
-6

نکات تکمیلی فصل اول  ................................... ......زمان 5 :دقیقه  42ثانیه | حجم  15 :مگابایت

فصل دوم :
-1

ایجاد ماژول سبد خرید  .......................................زمان 5 :دقیقه  09ثانیه | حجم  14 :مگابایت

-2

وضعیت های سفارش  ........................................زمان 14 :دقیقه  27ثانیه | حجم  50 :مگابایت

 -3اضافه کردن فیلد های سفارشی در فرایند خرید  .......زمان 13 :دقیقه  59ثانیه | حجم  30 :مگابایت
 -4پیکربندی فروشگاه و سبد خرید  ...........................زمان 30 :دقیقه  23ثانیه | حجم  66 :مگابایت
 -5انتخاب کشور و استان در فرایند خرید  ...................زمان 4 :دقیقه  27ثانیه | حجم  14 :مگابایت
-6

نمایش شرایط و قوانین فروشگاه  .........................زمان 4 :دقیقه  33ثانیه | حجم  10 :مگابایت

 -7انتخاب روش ارسال کاال هنگام خرید  ....................زمان 25 :دقیقه  36ثانیه | حجم  51 :مگابایت
 -8مشاهده تاریخچه سفارشات توسط مشتریان  .........زمان 14 :دقیقه  25ثانیه | حجم  36 :مگابایت
فصل سوم :
-1

نصب پالگین درگاه پرداخت  ................................زمان 17 :دقیقه  32ثانیه | حجم  50 :مگابایت

-2

راهنمای دریافت نماد اعتماد الکترونیک  .................زمان 8 :دقیقه  36ثانیه | حجم  22 :مگابایت

فصل چهارم :
-1

تنظیمات فروش فایل مجازی  ..............................زمان 15 :دقیقه  17ثانیه | حجم  47 :مگابایت

-2

صفحه دانلود فایل های خریداری شده  .................زمان 7 :دقیقه  25ثانیه | حجم  23 :مگابایت

فصل پنجم :
-1

اضافه کردن ویژگی های مختلف برای کاال  .............زمان 11 :دقیقه  37ثانیه | حجم  29 :مگابایت

-2

تخمین هزینه ارسال قبل از خرید  ........................زمان ویدیو 6 :دقیقه  08ثانیه | حجم  17 :مگابایت

 -3تعیین موجودی انبار برای محصوالت  ...................زمان 8 :دقیقه  18ثانیه | حجم  20 :مگابایت
 -4تعیین مالیات برای خرید  ...................................زمان 7 :دقیقه  53ثانیه | حجم  17 :مگابایت

 -5تعیین کپن تخفیف  ...................................... ....زمان 9 :دقیقه  05ثانیه | حجم  20 :مگابایت
-6

نمایش بهتر محصوالت  .....................................زمان 11 :دقیقه  44ثانیه | حجم  44 :مگابایت

 -7اضافه کردن فیلتر و جستجو برای محصوالت  ............زمان 21 :دقیقه  02ثانیه | حجم  70 :مگابایت
 -8تبدیل ریال به ناموت  ........................................ ....زمان 6 :دقیقه  58ثانیه | حجم  18 :مگابایت
فصل ششم :
-1

ماژول ها و پالگین ها  ............................. j2storeزمان 8 :دقیقه  22ثانیه | حجم  41 :مگابایت

-2

پروژه عملی (قالب آماده)  .................................... ..زمان 35 :دقیقه  58ثانیه | حجم  157 :مگابایت

 -3سخن آخر  ..................................................... .....زمان 4 :دقیقه  58ثانیه | حجم  20 :مگابایت

 مدت زمان کل دوره آموزشی  6 :ساعت
 حجم کل دوره آموزشی  1 :گیگابایت
پشتیبانی :
وبسایت 4mdesign.org :
ایمیل moradi@4mdesign.org :
شماره تماس 09384205350 :

