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 1پیوست 

 + طراحی بخشپلن فنی وبسایت

 . ایتم های ستاره دار به قیمت پشتیبانی افزوده خواهد شد

 

 نکات مهم  

 به صورت پیش فرض برای وردپرس نوشته شده است.توجه کنید پشتیبانی طراحی نیازمند بررسی اولیه سیستم مدیریت محتوا شما است. •

 جدول بنفش خدمات اضافی است که هزینه هرکدام شفاف است.  •

دسترس بودن سایت شما را میرساند در صورت ایرادات مشکل توسط پشتیبان رفع  پایشگر ها توسط پشتیبان و یا توسط گزارش داده میشود و بررسی میشود که در   •

 میشود. 

 تمام هزینه های درج شده برای هر ماه میباشد . •

 بررسی کانفیگ های امنیتی ماهانه تکرار میشود و هاست و سایت تست میشود.  •

 

رتاپی  پایه  پلن پشتیبانی فنی وب    اختصاصی  پیشرفته  شرکتی  استا
 توافقی  میلیون تومان   1 تومان   هزار  700 تومان   هزار  500 تومان   هزار300 قیمت ماهانه امکانات/ 

+هزینه متغییر  تعداد درخواست پشتیبانی در ماه   .1

 درخواست های بیشتر 
درخواست -15 درخواست 7 درخواست 5 درخواست 3  توافقی  

      HTTPS پایشگر   .2

      PING پایشگر   .3

      پایشگر دیتابیس   .4

      پایشگر منابع سرور   .5

      پایشگر سرعت وبسایت   .6

      ت)یکبار درهرماه( سازی سرعت وبسایبهینه    .7

      )یکبار درهرماه( بهینه سازی تصاویر وبسایت  .8

        اسکن امنیتی وبسایت  .9

      1سطح    کانفیگ امنیتی وبسایت  .10

 2سطح      کانفیگ امنیتی وبسایت  .11
     

 3سطح      کانفیگ امنیتی وبسایت  .12
     

      افزونه های ضروری  و غیر فعال  نصب  .13

      بک آپ هفتگی کلی   .14

      بک آپ روزانه دیتابیس  .15

      رفع خطاهای رایج وردپرس   .16

      )سئو( ثبت سایت در سرچ کنسول  .17

      )سئو( نصب گوگل آنالیتیکس  .18

      )سئو( ثبت نقشه سایت در سرچ کنسول   .19

      نصب یا تغییر فونت   .20

      پاکسازی فایل های مخرب   .21

 ویژه فروشگاه ساز ها   فروشگاهیانجام تنظیمات    .22

      ..(  -درگاه  -فیلد ورودی    -ارز -)مالیات

      واتساپ   -ارتباط فقط با پشتیبان  .23

     برنامه افزایش درآمد وبسایت  .24
 توافقی 

      انجام خدمات گزارش    .25

I.  پشتیبانی طراحی و کانفینگ تنظیماتی 

 توافقی      ساعتی    *  هزار تومان300

II.  ... جلسات مشاوره ای و 

      هزار تومان   250ساعته1   

III.  اموزش ساعتی 
      * هزار تومان  350

IV.   پروپوزال حرفه ای سئو سایت 
      * هزار تومان  350
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