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امکانات و رفع نیازها
 فایل توجیهی، طرح مقاله، جزوه، سوال، نمونه مثل ارزش با فایلهاي داراي چنانچه•

 ... و تحقیقی، کار تحقیق، روش ،کارآموي گزارش نامه، پایان ،نویسی برنامه
. میباشد آن اینترنتی عرضه راه بهترین دارید، فروش قصد و میباشید

 فروش در همکاري سیستم در که است اینترنتی فروشگاه یک ساخت اول حل راه•
 بالفاصله و بسازید فروشگاهی چنین میتونید رایگان به WwW.PnuBlog.com فایل

. کنید شروع را خود فروش فعالیت
 فایلهایی میتوانید که است این فایل فروش در همکاري سیستم دیگر هاي مزیت از•

 فروش به فروشگاهها دیگر با مشترك صورت به را میدهید قرار سایت در که
.کنید دریافت اثر مالک بعنوان را خود پورسانت و برسانید

 فایلهاي و بسازید فروشگاه یک میتوانید ندارید مناسبی فایل چنانچه اگر یا و•
! کنید دریافت پورسانت فروشنده بعنوان و بگذارید فروش براي را دیگران

 شما پنل تنظیمات در کلیک چند با تنها فرایند این کلیه نباشید، چیز هیچ نگران•
! است پذیر امکان



عضویت در سایت: قدم اول 
 فروشگاه ساخت گزینه برروي و کنید مراجعه Com.PnuBlog آدرس به چیز هر از قبل•

.شود نمایان نام ثبت فرم تا کنید کلیک



تکمیل فرم: قدم دوم 
 با را نام ثبت فرم باید شما مرحله این در•

.کنید پر دقیق اطالعات
 باید دارن ستاره که فیلدهاي مرحله این در•

.شوند تکمیل حتماً
 موجود آدرس یک باید شما ایمیل آدرس•

 نیاز مورد اطالعات و گزارشات چون باشد
 این طریق از عبور رمز بازگردانی جهت

 تغییر قابل شما پنل از و هست آدرس
. نیست

 بطور میباشد دامنه زیر معناي به سابدامین•
میشود فروشگاه آدرس زیر تصویر در مثال

shop.pnublog.com دامنه میتوانید که البته 
 خود فروشگاه به نیز example.com اختصاصی

کنید اضافه



ورود به سیستم: قدم سوم
 وارد سیستم به ورود لینک طریق از توانید می کردید نام ثبت سایت در اینکه از بعد

 شامل بخش این .کنید مدیریت را خود نظر مورد بخش و شوید خود کاربري حساب
.است زیادي فراوان امکانات



ورود به مدیریت: قدم چهارم
  فروشگاه امکانات و میشوید وارد خود مدیریت پنل به بالفاصله فرم تکمیل از بعد•

. دید خواهید را ) ... و صورتحسابها ، گزارشات ، نمودارها(
. کنید کلیک راست سمت منوي در ”محصول افزودن“ برروي فایل افزودن براي•



بارگذاري فایل محصول: قدم پنجم
 خود فروشگاه به و کنید انتخاب خود سیستم از را فایل باید شما مرحله این در•

 قابل ترتیب به آن مراحل تصویر در که )کنید آپلود اصطالحا( کنید اضافه
 کلیک بعد مرحله روي بر شد آپلود موفقیت با فایل اینکه از بعد .است مشاهده

.کنید



: قدم ششم
اطالعات محصول

شکل مقابل وارد کنید بصورت



تائید و انتشار: قدم هفتم
کنند تائید و بررسی مدیر تا میشود اضافه سایت به ”منتظر“ بصورت شما محصول•

 آدرس در میتوانند شما مشتریان و شده اضافه سایت به محصول مدیریت تائید از بعد•
.کنند خرید و کرده مشاهده آنرا shop.pnublog.com یعنی شما فروشگاه



مشاهده محصول در فروشگاه



سایر امکانات در سیستم همکاري در فروش فایل
 حساب و فروشنده حساب به ترتیب به ها پورسانت درصد فایل هر خرید از بعد•

 دو هر باشند، شخص یک مالک و فروشنده چنانچه میشود اضافه فایل مالک
 درصد 70 نزدیک چیزي فعلی تایم در که میشود اضافه شما حساب به پورسانت

. میباشد مشتري پرداختی هزینه
 از شما حساب به تومان 700 باشد تومان هزار مثال بطور شما فایل چنانچه یعنی•

. میشود اضافه فروش هر
 ، تسویه درخواست یک ثبت با را حساب موجودي میتوانید مکانی و زمان هر در•

. کنید منتقل تان بانکی حساب به
. میشود انجام شرکت کارمندان توسط وجه انتقال پروسه•
 در همکاري سیستم سایت در حتما امکانات سایر بررسی جهت میکنم پیشنهاد•

  .شوید عضو حتماً فایل فروش
•WwW.PnuBlog.Com


