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 New-Shopלמערכת מדריך למשתמש 

 מבוא

New-shop מקוונים סוחרים עבור פתוח קודמבוססת  אלקטרוני מסחר פלטפורמת אהי.  New-shop 

 למגווןמערכת ניו שופ מיועדת . מוצלחת מקוונת חנות לבנות ניתן שממנו ואמין מקצועי בסיס תמספק

 למשתמש ידידותי ממשק יםמחפשאשר  מנוסים אינטרנט ממפתחי החל; משתמשים של רחב

          . הראשונה בפעם באינטרנט שלהם העסק את משיקים אשר חנויות לבעלי לפיתוח ועד

 התאמהבאינטרנט ואת היכולת ל חזקה אחיזה לך שנותנת תכונות של נרחבת כמותשופ -למערכת ניו

וטנציאל של הפ מלואמקסם את ל יכול אתה, New-shop של הכלים עם. שלך החנות של האישית

 שלך. המקוונת חנותה

. הכוונה ולהכרת מערכת הניהול של ניושופ ל הזקוקים למשתמשים כמשאב משמש זה מדריך

 ננחה אנחנו. ממשק הניהול דרך שלך החנות חזית לניהולהחשובים  הכלים את מכסהזה  המדריך

, מכירות, הרחבות, ריםהמוצ קטלוג כגון ניהול ניהול ממשק של החשובים חלקיםכיצד לנהל את  אותך

 אותם לשנות יכול אתה וכיצד ,ניהול לקוחות ומכירות, שינוי מודולים ותוספים וכו' דוחות,מערכות

 . שלך החנות של הצרכים על לענות כדיבאזור הניהול 

 

 דרישות מערכת

               ישנם דרישות טכניות מסוימות כדי שהמערכת תוכל לעבוד כראוי . new-shopלמערכת 

. באינטרנט לציבור זמינהבחנות הווירטואלית  את להפוך מנת על אינטרנט שרת ליצור יש, ראשית

 .ניתן לרכוש באופן עצמאי או דרך ניושופ ואחסון אתר אירוח ושירותי דומיין שמות

 מסופקות אלהה השרת שדרישות לבדוק צריך אתה, ואחסון אתר אירוח שירות בחירת בעת

 שבהם אתה רוצה לאחסן את אתרך: האינטרנט שרתי על ומותקנות

 (י'האפצ רצוי) אינטרנט שרת

PHP (2.3 לפחות) 

MySQL 

Curl 

 כדי שהמערכת תפעל כראוי תוספים אלו חייבים להיות מותקנים על גבי שרת האחסון.
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 מדריך למשתמש

 

 הניהול ממשקכניסה ל .0

, להעלות תמונות, הקטגוריות באתרשבו אתה יכול לשנות את ממשק הניהול של החנות הוא החלק 
. בעזרת ממשק הניהול אתה יכול ועוד לעקוב אחר בהזמנותלהוסיף מוצרים, לעקוב אחר לקוחות, 

על כלומר  חנותהעם של הלקוח  אינטראקציההאופן כמנהל לבצע התאמות ושינויים אשר ישפיעו על 
כדי להתחיל להשתמש בחנות  שינוי המראה, מבנה והתוכן חזית החנות.התאמה אישיות של ידי 

ולנהל את החנות שלך עליך להיכנס לממשק הניהול על ידי שימוש בשם משתמש וסיסמה. כדי להגיע 
  :לממשק הניהול עליך לעבור שני שלבים

 הניהול ממשקל גישה 0.0

" . לדוגמה: אם  admin/כדי לגשת לממשק הניהול של המערכת יש להוסיף בשורת כתובת האתר " 
אז כתובת הכניסה לממשק הניהול של האתר  http://www.yoursite.co.ilר שלך היא כתובת האת

 " "http://www.yoursite.co.il/admin -היא 

 

" לכתובת האתר תוביל אל  admin/בסאב דומיין הוספה של "  או תיקייה בתת נמצאת החנות אם גם
 מסך הכניסה של ממשק הניהול.

 כניסה ממשק הניהול 0.3

ו את שלב הגישה לפנל הניהול יפתח מסך כניסה אשר בו עליך להכניס את שם לאחר שעברנ
 המשתמש והסיסמה שניתנה לך על ידי מנהל המערכת או מנהל ניו שופ.

 

 שם המשתמש והסיסמה ולחץ על כפתור "כניסה"אנא הכנס את 

 הכרה ראשונית של מסך הכניסה של ממשק הניהול 0.2

  –לחה המסך הבא צריך להופיע אם הכניסה לממשק הניהול בוצעה בהצ
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חלקים : קיצורי דרך, תיבת סקירה כללית,תיבת סטטיסטיקה    4כפי שניתן לראות מסך זה מחולק ל 
 .אחרונות הזמנות 01ו

המערכת  .המכירות אחר ומעקב אישורים על לךמטרת תיבה זו היא להודיע   -סקירה כללית
","  הזמנות","  זו בשנה מכירות סך","  מכירות כ"סה" ל המספריים הערכיםמחשבת עבורך את 

",  שותפיםסה"כ ","  לאישור ממתינהה דעת חוות","  לאישור ממתינים לקוחות","  הלקוחות מספר
 ."לאישור ממתינים שותפים"

 הזמנות לכמות היחסית החנות של הכרונולוגית ההתקדמות אחר המאפשר מעקב גרף -סטטיסטיקה
 לטווח בהתאם חודשים או, ימים, שעות להיות שיכול, זמן הוא X ךער.זמן לאורך ולקוחות
 (.כחול) כלל ולקוחות( צהוב) הכוללת ההזמנות מספר את מציג Y ערך.שנבחר

", הזמנה מספר)" ופרטיהם האחרונות ההזמנות 01 את המציגה רשימה -אחרונות הזמנות 01
 "(הפעול" ואת "סך הכל ", "הוספה תאריך", "טוסאסט", "לקוח"

יצורי בעזרת קיצורי הדרך ניתן לגשת לפעולות הבסיסיות שאתה כמנהל חנות צריך. ק -קיצורי דרך
הדרך מחליפים רק חלק מאפשרויות הניהול ולכן הם אינם תחליף לסרגל הניווט הראשי באתר ) 

 הסרגל הכחול בחלק העליון של מסך הכניסה(. כל אפשרויות הניהול והשינויים שהמערכת מאפשרת 
 לך כמנהל חנות לבצע יוסברו בפירוט במשך מדריך זה.
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 על שולחן העבודהשקיצורי הדרך  הכרת  0.4

 דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע ישירות למסך הוספת מוצר. -"הוספת מוצר"

במסך זה ניתן לערוך/לשנות/להוסיף  .דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע לרשימת המוצרים - "מוצרים"

 .חנות את המוצרים ב

 דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע ישירות למסך הוספת קטגוריה. - "הוספת קטגוריה"

במסך זה ניתן  דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע לרשימת הקטגוריות. - "קטגוריות"

 לערוך/לשנות/להוסיף את הקטגוריות בחנות.

. כאן ניתן לערוך/להוסיף קיצור דרך זה מוביל אל דף ניהול אפשרויות הבחירה – "אפשרויות בחירה"

או לשנות את אפשרויות הבחירה הניתנות ללקוח בעת רכישת מוצר כלומר ניהול מידות, צבעים, 

 נפחים, גדלים וכו' .

במסך זה ניתן  דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע לרשימת היצרנים / מותגים. - "יצרנים"

 לערוך/לשנות/להוסיף את היצרנים/ מותגים בחנות.

 ניהול דפי המידע והוספת דפים חדשים בחנות.  ףקיצור דרך זה מוביל אל ד – דע""דפי מי

ניהול / הוספה / עריכת סקירות מוצרים. בדף זה ניתן לאשר ,להוסיף או לערוך   - "ביקורת מוצרים"

 את תגובות הגולשים למוצרים אשר אותם רכשו.

ההזמנות. כאן ניתן לצפות בהזמנת  דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע ישירות לרשימת – "הזמנות"

 ולהוסיף הזמנות חדשות.הלקוח, לחפש הזמנה ,לערוך הזמנה 

כאן ניתן לצפות  דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע ישירות למערכת ניהול החזרת מוצרים.  - "החזרות"

 בבקשת החזרת מוצר, לחפש בחזרה ,לערוך בקשת החזרה ולהוסיף בקשת החזרת מוצרים .

במסך זה ניתן  דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע לרשימת הלקוחות הרשומים באתר. - ""לקוחות

 לערוך/לשנות/להוסיף את פרטי הלקוחות.בנוסף דרך מסך זה ניתן להתחבר לאתר תחת שם הלקוח.

קיצור דרך זה מוביל אל דף ניהול קופונים. בדף זה ניתן להוסיף / לערוך /למחוק  - "ניהול קופונים"

 ת את הקופונים המוצעים ללקוחות.או לשנו

מערכת דיוור לקוחות. ניתן לשלוח הודעות כלליות ללקוחות האתר, לשלוח הודעות  -"ניוזלטר"

 ללקוחות אשר רכשו מוצרים מסוימים ו/או לשלוח הודעות ללקוחות ספציפיים.

ות את פרטי קיצור דרך זה מוביל אל דף ניהול פרטי החנות. בדף זה ניתן לשנ – "הגדרות חנות"

החנות,לשנות תבנית עיצוב,ניהול מידות של כל התמונות באתר,הגדרות שרת וכו' . אזהרה : שינוי 

חלק ההגדרות ישפיע על אופן תצוגת האתר ועל דרך פעילותו הסדירה ! יש לשים לב לשינוים 

 המבוצעים בדף זה !

 וח מוצרים שנרכשו באתר.לד דרך קיצור דרך זה ניתן להגיע ישירות - "דוח מוצרים שנרכשו"

 קיצור דרך זה מוביל אל מערכת גיבוי / שיחזור  כל הנתונים באתר. – "גיבוי/ שחזור"

קיצור דרך זה מוביל אל מערכת ניהול באנרים. בדף זה ניתן לנהל, להוסיף, לערוך  -"ניהול באנרים"

 או למחוק באנרים באתר.
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המודולים המותקנים באתר. לנהל ו/או לערוך תוספים קיצור דרך זה מוביל אל דף  - "ניהול מודולים"

 מותקנים בחנות. בעזרת שינוי במודולים ניתן לשנות את מראה האתר.

דרך קיצור דרך זה ניתן לנהל את מערכת המשלוחים. ניתן לשנות/ להוסיף או  -"אפשרויות משלוח"

 תנאים של כל סוג שליחות.למחוק אפשרויות משלוח שונות. בדף זה ניתן גם לשנות את המחירים וה

דרך קיצור דרך זה ניתן לנהל את מערכת התשלומים באתר. ניתן לשנות/  - "אפשרויות תשלום"

 להוסיף או למחוק אפשרויות תשלום שונות המוצעות ללקוח בזמן הרכישה באתר.

 

 

 קטלוג .3

 משימה כמו נראים אולי , הוספת מוצרים ,ניהול קטגוריות , ניהול מבצעים ,הנחות וכו' ניהול מלאי
 שופ זוהי משימה קלה ופשוטה.-אך בעזרת מערכת הניהול של ניו .מרתיעה

תחת הקטלוג בתפריט הניווט הראשי באתר קיימות כל האפשרויות והדרכים לנהל בצורה הטובה 
שופ תוכלו להכיר בפירוט את -משתמש ללקוחות ניולביותר את המלאי שלך. בפרק זה במדריך 

 המלאי שלכם. אפשרויות ניהול

 קטגוריות  3.0

 נתיב: קטלוג < קטגוריה בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי.

 

 

הקטגוריות באתר. כאשר מוסיפים מוצרים בדף זה בממשק הניהול ניתן להוסיף,למחוק או לשנות את 
המוצרים אותם לאתר חשוב לשייך אותם לקטגוריות כדי להקל על הגולשים לנווט באתר ולהגיע לסוג 

הם מחפשים בנוחות ובקלות. מומלץ ליצור קטגוריות לפני הוספת מוצרים כדי שתוכלו לשייך את 
 המוצרים לקטגוריות ו/או לקטגוריות משנה.
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   -הוספת קטגוריה 3.0.0

כדי להוסיף קטגוריה חדשה עליך ללחוץ על כפתור הוספה אשר נמצא בצד השמאלי בחלק העליון של 
 אשי על קיצור דרך "הוספת קטגוריה חדשה"או במסך הרהמסך. 

 

 

 

 –החלון הבא יפתח 

 

 : כללי,נתונים ועיצוב.סיותיכרט 2בדף זה תוכלו ליצור קטגוריה חדשה. חלון זה מחולק ל 

 עליכם למלא את השדות הריקים. – "כללי" תכרטיסיי

למלא אותם אבל אומנם לא חובה   mata tagsהשדות הבאים קשורים ל 3שם הקטגוריה )חובה( , 
הם חשובים לקידום האתר במנועי החיפוש. )פירוט נוסף לגבי שדות אלה ואחרים הקשורים לקידום 

בשדה זה ניתן להכניס פירוט מפורט של הקטגוריה תיאור זה יופיע  –המדריך ( ותיאור  סוףהאתר ב
 בחלק הקדמי של האתר בדף הקטגוריה לפני הופעת המוצרים.
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 זה יש להכניס את הנתונים הבאים: בכרטיסייה  -"םנתוני" תכרטיסיי

 

ניתן לסדר וליצור קטגוריות לפי סדר היררכי . ניתן לבחור אם הקטגוריה החדשה  - תיקיות אם
תהפוך להיות קטגוריה ראשית ואז יש לבחור ב "אף אחד" או ליצור קטגורית משנה ואז יש לבחור את 

 הקטגוריה שתהיה קטגורית האם.

יש לבחור את שם החנות שבאה תופיע הקטגוריה החדשה , ברוב המקרים יש לבחור  - חנויות
בברירת מחדל. תיבה זו קיימת מכיוון שישנה אפשרות לנהל מספר חנויות שונות תחת מערכת ניהול 

 אחת.

מילות מפתח למנועי החיפוש )הסבר מפורט בפרק על  :אופטימיזציה למנועי חיפוש - מילות מפתח
 (קידום אתר 

במידה ורוצים שתופיע תמונה בעמוד קטגוריה )לא חובה( יש להוסיף תמונה על ידי: עיון  - תמונה
 העלאה ובחירת התמונה מרשימת התמונות.  בקבצים<

במידה ורוצים שהקטגוריה תופיע בתפריט הקטגוריות הראשי בחלק הקדמי של החנות יש  - למעלה
הלקוחות יש את האפשרות להוסיף קטגוריות באופן  לסמן את תיבת הסימון. יש לשים לב שלא לכל

 עצמאי בתפריט העליון מכיוון שנבנה עבורם תפריט עליון מיוחד.

 מספר העמודות הרצוי לקטגוריות המשנה תחת הקטגוריה החדשה. - עמודות

" אז הקטגוריה החדשה תופיע ראשונה. אם 0סדר הופעת הקטגוריה. למשל אם רושמים " - סדר מיון
קטגוריות. במידה ולא ממלאים את שדה  7" הקטגוריה תופיע שביעית או אחרונה אם אין 7ים "רושמ

 זה המערכת תציב את הקטגוריה החדשה באופן אוטומטי.

" הקטגוריה תוצג, "לא מאופשר" "מאופשר לא ,בחירה אם הקטגוריה החדשה תופיע או  - מצב
  הקטגוריה לא תוצג.

יתן לבחור לפי איזה פריסה תוצג הקטגוריה. באופן אוטומטי כאשר בדף זה נ - "עיצוב" כרטיסיית
בוחרים אלמנטים של עיצוב או מוסיפים מודולים לדפים מסוימים ניתן לבחור באיזה דף הם יופיעו )דף 

 מוצר,דף קטגוריה,דף מידע וכו'( בכל מקרה פירוט על ניהול פריסות ועיצובים בהמשך.
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 רה" אשר נמצא בחלק העליון בצד שמאל.לבסוף יש ללחוץ על כפתור "שמי

 

 

 מחיקת קטגוריה:   3.0.3

 כדי למחוק קטגוריה יש לסמן את הקטגוריה הרצויה וללחוץ על כפתור מחיקה

 

 

 עריכת קטגוריה: 3.0.2

יש  אם רוצים לערוך קטגוריה כדי לשנות את שמה, את מיקומה בסדר הקטגוריות או כל שינוי אחר
 כה" בסוף השורה לסמן את הקטגוריה וללחוץ על "ערי

 

 

הוספת  3.0.0כדי לערוך את הקטגוריה יש לשנות את הפרטים ולערוך אותם כפי שמופיע בסעיף 
 קטגוריה חדשה.
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 מוצרים  3.3

 נתיב: קטלוג < מוצרים בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי

סעיף זה באתר , לכן למחוק או לשנות את המוצרים באתר. בדף זה בממשק הניהול ניתן להוסיף,
ממשק הניהול של  באמצעות שלך חנותב המוצרים מלאי את לנהל כיצד חשוב מאוד שכן הוא מדריך

 שופ-מערכת ניו

כדי  .לחנות מוסיף שאתה המוצר על הדרוש מידע כל את לך שיש לוודא עליך, מוצרים הוספת לפני
 שכל הפרטים והאפשרויות היו חשופים בפני הלקוח שלך.

 

 

 -ת מוצר חדשהוספ 3.3.0

כדי להוסיף מוצר חדש עליך ללחוץ על כפתור הוספה אשר נמצא בצד השמאלי בחלק העליון של 
 המסך. או במסך הראשי על קיצור דרך "הוספת מוצר חדש"
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 –החלון הבא יפתח 

בדף זה ניתן להוסיף פרטים על המוצר  כרטיסיות שצריך למלא במידת הצורך. 01במסך זה יש 
 הנחות,, לנהל את המלאי שלו כגון צבעים ומידות של אותו המוצר לקטגוריות,ייך אותו של

 . ועוד מבצעים,תמונות

 "כללי" : תכרטיסיי

השדות הבאים  3זהו הדף הראשון שנפתח. בדף זה יש להכניס ומלא את שם המוצר )חובה( , 
במנועי החיפוש. אומנם לא חובה למלא אותם אבל הם חשובים לקידום האתר   mata tagsקשורים ל

בשדה זה  –המדריך ( ו"תיאור"  סוף)פירוט נוסף לגבי שדות אלה ואחרים הקשורים לקידום האתר ב
 ניתן להכניס פירוט מפורט של המוצר. תיאור זה יופיע בחלק הקדמי של האתר בדף המוצר.
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 :"נתונים" תכרטיסיי

 

 יש להכניס את הנתונים הבאים: וז כרטיסייהב

 : יש להכניס את הדגם/מק"ט של המוצר. נתון זה יופיע מתחת לשם המוצר בדף המוצרםדג

 : לא חובה.מק"ט

 .(0: כמות המינימום שצריך לרכוש ממוצר זה  ) בדרך כלל כמות מינימום

 : יש לבחור אם להפחית מוצר מהמלאי לאחר כל רכישה מסך כל המלאי של מוצר זה.הפחת מלאי

 .מצב שיוצג כאשר המוצר חסר במלאיבחור ביש ל: מצב אזל מהמלאי

 .יש לסמן האם המוצר מחייב את הלקוח לבחור אפשרות משלוח בזמן הרכישה :ש משלוחרוד

מילות  :אופטימיזציה למנועי חיפוש -מילות מפתח  :אופטימיזציה למנועי חיפוש - מילות מפתח
 מפתח למנועי החיפוש )הסבר מפורט בפרק על קידום אתר (

הוספת תמונת מוצר ראשית. יש להוסיף תמונה על ידי: עיון בקבצים< העלאה ובחירת  :תמונה
 התמונה מרשימת התמונות. 

 באופן אוטומטי, יופיע המוצר במלאי. ,: ניתן לבחור תאריך שבותאריך זמינות

 : ניתן להכניס את מידות המוצר )גובה ,רוחב,אורך(מידות
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א , "מאופשר" המוצר יופיע ברשימת המוצרים, "לא : בחירה אם המוצר החדש יופיע או למצב
 מאופשר" המוצר לא יופיע ברשימת המוצרים. 

 :"קישורים" תכרטיסיי

 חנות ומוצרים נלווים. קטגוריה, ,ניתן לשייך את המוצר ליצרן/מותג  וז כרטיסייהתחת 

 

 : ניתן לבחור שייך של מוצר ליצרן מסוים  יצרן

וצר לקטגוריה ו/או קטגורית משנה. ניתן לבחור מס' קטגוריות שבהם : ניתן לשייך את המקטגוריות
 המוצר יופיע. 

 

 

 

: ניתן להוסיף מוצרים נוספים שיופיעו בדף המוצר לדוגמה בדף של מחשב ניתן מוצרים נלווים
להוסיף מוצרים נוספים לרכישה כגון עכבר, מקלדת ,רמקולים וכו' . יש השלמה אוטומטית של שם 

 ה זה רק צריך להוסיף את האותיות הראשונות.המוצר השד
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 :"תכונות" תכרטיסיי

 

זה ניתן להכניס תכונות/ מאפיינים של המוצר וליצור מפרט של המוצר בחלק התחתון של  כרטיסייה
דף המוצר בחזית החנות. לפני שמוסיפים תכונות יש ליצור אותם תחילה בקטלוג <תכונות או קבוצת 

 ( 3.2וספת תכונות בסעיף ט של הותכונות. ) פיר

 :"אפשרויות" תכרטיסיי

למוצר מסוים כגון מידה,צבע, נפח,גודל וכו' .כמו כן כאשר ניתן ליצור אפשרויות בחירה  וזכרטיסייה ב
מוסיפים אפשרות בחירה ניתן להכניס כמה פריטים יש מאותו מוצר בכל אפשרות למשל כמה חולצות 

ה גם האפשרות להוסיף או להוריד מחיר לצבע או מידה מאותו הדגם. ישנ Sבצבע צהוב במידה 
 (3.4. ניתן ליצור כל אפשרות בחירה רצויה שנרצה תחת קטלוג <אפשרויות ) פירוט בסעיף מסוימת

 

 :"הנחה" תכרטיסיי

נתונים( על ידי מתן הנחה לתקופה מסוימת, ניתן גם לבחור  כרטיסייהניתן לשנות המחיר )שהכנסנו ב
וחות לתת את ההנחה,לבחור טווח תאריכים ואת כמות הפריטים של אותו מוצר לאיזה קבוצת לק

 שיקבלו את ההנחה.
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 : "מבצעים" תכרטיסיי

 בדף המוצר שיש מבצע מיוחד  שינוי מחיר ב"מבצעים" מציינת , "הנחה" כרטיסיית בשונה מ

 

 :"תמונות נוספות"או  "תמונה" כרטיסיית

 ונות נוספות לאותו המוצר.ניתן להוסיף תמ וז הכרטיסייב

: ניתן להזין נקודות לכל מוצר ולאפשר ללקוחות להשתמש בנקודות "נקודות מצטברות" כרטיסיית
 שצברו בקניה חוזרת בחנות)לא חובה(

: בדף זה ניתן לבחור לפי איזה פריסה יוצג המוצר. באופן אוטומטי כאשר בוחרים "עיצוב" כרטיסייה
ים מודולים לדפים מסוימים ניתן לבחור באיזה דף הם יופיעו )דף אלמנטים של עיצוב או מוסיפ

 מוצר,דף קטגוריה,דף מידע וכו'( בכל מקרה פירוט על ניהול פריסות ועיצובים בהמשך.

 

 לבסוף כדי לשמור את המוצר יש ללחוץ על "שמירה"

 

 ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה" בכל שלב
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 העתקת מוצר 3.3.3

 העתקה" משכפל את המוצר הנבחר" ה על כפתור :בחירת מוצר ולחיצ

 

 

 

 מחיקת מוצר 3.3.2

בחירת מוצר ולחיצה על כפתור "מחיקה" מוחקת את המוצר . יש לשים לב לא חייבים למחוק מוצר 
להיכנס לעריכת מוצר  יש המוצרים באופן זמני. אם זה המצב אם רוצים שהוא לא יופיע ברשימת

 צב" ללא מאופשר ואז המוצר יעלם מחזית החנות באופן זמני.נתונים את "מ ולשנות תחת כרטיסיית
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 עריכת מוצר 3.3.4

אם רוצים לערוך מוצר כדי לשנות את שמו, את מיקומו ,את התמונות שלו, אפשרויות או כל שינוי 
אחר יש לסמן את המוצר וללחוץ על "עריכה" בסוף השורה. לאחר מכן לשנות את הפרטיים הרצויים 

 צר חדשכמו ביצירת מו

 

 

 סינון / חיפוש מוצר ברשימה 3.3.2

ו/או מצב ולחיצה על  /ניתן לחפש מוצר ברשימת המוצרים על ידי הכנסת שם מוצר/ דגם /מחיר/כמות
 )ניתן לבקש ממנהל האתר הוספת מסננים שונים כגון יצרן, קטגוריה, מבצעים וכו'( ידי סינון

 

 

 תכונות 3.2

 .שיבתפריט הניווט הרא קטלוג < תכונותנתיב : 

ף זה ניתן ליצור מפרטים סעיף זה מאפשר לך מנהל החנות ליצור תכונות למוצרים. בעזרת סעי
 למוצרים.

 הוספה,עריכה או מחיקת תכונה מתבצעת כמו בסעיף הבא. 
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 אפשרויות בחירה 3.4

 .בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי קטלוג < אפשרויותנתיב : 

נהל החנות ליצור משתני בחירה אשר על הלקוח לבחור בעת רכישת מוצר. סעיף זה מאפשר לך מ
דרך סעיף זה ניתן ליצור משתנים כגון :מידות,צבעים, גדלים, נפחים,סוגים וכל אפשרות אחרת אשר 

 .ניתנת ללקוח בעת רכישת מוצר

 הוספת אפשרות בחירה 3.4.0

 -לחץ על כפתור הוספה במסך אפשרויות

 

  -המסך הבא יפתח

 

 -זה יש להכניס את הפרטים הבאים במסך

 השם שיופיע ללקוח למשל "צבע"– שם האפשרות

 ניתן לבחור בצורה שאופן בחירת האפשרויות תוצג ללקוח.  -סוג

 חלון נופל ויש לבחור את האפשרות הרצויה. – "בחירה"

 כפתורים עגולים שצריך לסמן את האפשרות הרצויה. -"כפתורי רדיו"

 רים מרובעים שצריך לסמן את האפשרות הרצויה.כפתו - "תיבת סימון"

במידה והוספת תמונות לאפשרויות ניתן לבחור באפשרות זו שבאה מוצגים תמונות  – "תמונה"
 כאפשרויות

 שאר האפשרויות מחייבות את הלקוח למלא שדה פתוח כגון תאריך,מלל וכו'
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תר מאפשרות אחת לבחירה אם יש יוניתן לבחור את היכן תופיע אפשרות הבחירה  – סדר מיון
 ללקוח.

 כדי להוסיף ערכים לאפשרות בחירה החדשה יש ללחוץ על כפתור "הוספת ערך לאפשרות"

 בחלון שיפתח יש להכניס את הפרטים הבאים:

הערך שיוצג לבחירת הלקוח למשל אם אנחנו ב"צבעים" אז כאן נרשום למשל  – שם ערך האפשרות
 צהוב

 אם רוצים שאפשרות זו תוצג כתמונה. יש להוסיף תמונה רק – תמונה

 הסדר שבו יופיע הערך בסדר האפשרויות )לא חובה(. -סדר מיון

 יש ללחוץ שוב על כפתור "הוספת ערך לאפשרות" כדי להוסיף ערכים נוספים

 )במקרה שלנו צבעים נוספים(

 

 עריכת אפשרות בחירה 3.4.3

 של האפשרות הרצויהכדי לערוך אפשרות קיימת יש ללחוץ על "עריכה" בסוף השורה 

 

 

 מחיקת אפשרות בחירה 3.4.2

כדי למחוק אפשרות קיימת יש לסמן את האפשרות הרצויה בתחילת השורה ולאחר מכן ללחוץ על 
 כפתור "מחיקה" 
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 יצרנים 3.2

 .בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי קטלוג < יצרניםנתיב : 

 ם למותג או יצרן מסוים עליו להקים את היצרן במערכת. במידה ומנהל החנות רוצה לשייך את המוצרי

 

 הוספת יצרן 3.2.0

 תחילה יש ללחוץ על כפתור "הוספה"

 

  -המסך הבא יפתח

 

 -במסך זה יש להוסיף את הפרטים הבאים

 שם יצרן

ממשק ניהול למס' חנויות. אפשרות זו מתאימה ל יש לסמן באיזה חנויות יופיע היצרן החדש .-חנות 
 סומנת חנות ברירת המחדל.בדרך כלל מ

  -מילות מפתח למנועי החיפוש

 תמונה/לוגו יצרן

 מיקום היצרן בסדר היצרנים . )לא חובה(-סדר מיון

 ולחץ על שמור.
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 עריכת יצרן 3.2.3

 כדי לערוך יצרן קיים יש ללחוץ על "עריכה" בסוף השורה של הדף

 

 

 מחיקת יצרן 3.2.2

 ורה ואז ללחוץ על כפתור "מחיקה"כדי למחוק יצרן קיים יש לסמן את היצרן בתחילת הש

  

 

 הורדות 3.2

 בתפריט הניווט הראשי  קטלוג< הורדותנתיב : 

השימוש באפשרות  ידי הלקוח.-סעיף זה מאפשר למנהל החנות להוסיף מוצרים / קבצים להורדה על
 זו מתאימה למי שמוכר קבצים להורדה או שרוצה להוסיף ,למשל, מדריכים למוצר מסוים.

 -להורדההוספת קובץ  3.2.0

 -לחץ על כפתור הוספה
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  -המסך הבא יפתח

 

 כניס את הפרטים הבאים:במסך זה יש לה

 יש לתת שם להורדה כדי שאפשר היה לזהות בקלות בעת הוספת הורדה למוצר. -שם ההורדה

 יש ללחוץ על כפתור העלאה ולבחור את הקובץ שאנו רוצים שהיה זמין להורדה. -בחר קובץ

 ובץ המוצג להורדה )מופיע גם באופן אוטומטי(שם הק -שם הקובץ

 כמה פעמים ניתן להוריד את הקובץ לכל לקוח. –סה"כ הורדות מורשות 

 לבסוף יש ללחוץ על שמירה

 

 סקירות 3.7

 בתפריט הניווט הראשי  סקירות<קטלוג נתיב : 

 בסעיף זה ניתנת האפשרות לאשר,להוסיף, לשנות או למחוק ביקורות של לקוחות על מוצרים
 ספציפיים.  
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 דפי מידע 3.2

 בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי קטלוג < דפי מידענתיב : 

נת למנהל החנות להוסיף באופן עצמאי לאתר. דפי דפי מידע הם דפים אשר נית
  המידע הם דפי טקסט אשר ניתן להוסיף,לערוך או למחוק אותם.

 הוספת דף 3.2.0

 לחץ על כפתור הוספה

 

  –המסך הבא יפתח 

 

 "כללי", "נתונים" ו"עיצוב" -כרטיסיות 2במסך זה ישנם 

 במסך זה יש להכניס את : -כרטיסיית "כללי"

 כותרת דף המידע והטקסט אשר יופיע בדף. ניתן לעצב את הטקסט בעזרת תיבת הטקסט המצורפת.

  -כרטיסיית "נתונים"
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 במסך זה יש לסמן את הפרטים הבאים:

 יש לסמן לאיזה חנויות הדף התווסף ) בדרך כלל יהיה רק אפשרות "ברירת מחדל"( –חנות 

 מילות מפתח למנועי חיפוש -מילות מפתח

יש לסמן אם רוצים שקישור לדף יופיע בפוטר האתר בחלק הקדמי של האתר )  -האם להוסיף לפוטר
 פוטר הוא החלק התחתון של האתר (.

 לעמוד החדש בפוטר.היכן היה ממוקם הקישור  -סדר מיון

 -כרטיסיית "עיצוב"

 

בכרטיסיה זו ניתן לכפות על בעמוד שנוצר עיצוב ספציפי לפי אחת הפריסות באתר. בדרך כלל יש 
 להשאיר ריק או לפי פריסת ברירת מחדל.

 

 מחיקת דף מידע 3.2.3

 כדי למחוק דף מידע קיים יש לסמן את הדף שברצוננו למחוק וללחוץ על כפתור "מחיקה"
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 כת דף מידעערי 3.2.2

 כדי לערוך דף מידע קיים יש ללחוץ על "עריכה" בסוף השורה של הדף
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 הרחבות .2

 נוספות דרכים מספקים, בפרט, מודולים .חנותה של הפונקציונאליות את לשפר כדי נוספים כלים מכיל
להוסיף ,מיוחדות עותהוד ליצור להוסיף תמונות,,חנותה דפיאת  לארגן, מומלצים מוצרים לתצוגה

  .ועוד

 מודולים 2.0

 נתיב : הרחבות < מודולים בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי

. בעזרת הוספה או שינוי מודולים חנותה של הפונקציונאליותמודולים הם כלים אשר משפרים את 
ת המיוחדות של האלמנטים העיצובים ולמעשה בכל האפשרויוניתן לשלוט במראה החנות,במיקום 

 החנות. 

ניתן לשנות או לערוך את המודולים וכמובן שניתן להוסיף מודולים נוספים למערכת בהתאם לדרישות 
 משתמש החנות

 

גרסת ברירת המחדל של מערכת ניושופ מגיעה עם מס' מודולים מותקנים כגון "מוצרים נבחרים", 
לראות בדף המודולים. המודולים מאפשרים לך, "מבצעים", "מצגת באנרים", "חדשים" וכו' כפי שניתן 

 ידי הוספה,עריכה או הסרה של המודולים.-מנהל החנות ,לשלוט בנראות של חזית האתר על
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    -התקנה / עריכת מודול  2.0.0

 עריכת מודול "מבצעים"הוספה וגמה לדו

 ות.מודול זה מאפשר להציג תיבה של מוצרים אשר להם מחיר מבצע באזורים שונים בחנ

 בשלב הראשון לוחצים על "התקן" בשורה של המודול "מבצעים"

 

 "עריכה" –לאחר מכן על 

 

 המסך הבא הוא המסך שבוא ניתן לשלוט בהגדרות המודול "מבצעים".
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 ",הוספת מודול"לוחצים על כפתור 

 

 בחלון שנפתח מגדירים את אופן הצגת המודול ומיקומו באתר

 אים:יש להגדיר את הפרמטרים הב

 מספר המוצרים המקסימאלי אשר יופיעו בתיבת המבצעים שאנו רוצים להוסיף.  -"הגבלה"

 הגדרת גודל תמונת המוצר המוצגת של כל מוצר בתוך תיבת המבצעים. -"רוחב וגובה התמונה"

כאן ניתן לבחור באיזה עמוד תופיע תיבת המבצעים למשל דף הבית,דף מוצר,דף  -"פריסה"
 ר קשר וכו'. קטגוריה, בדף צו

הגדרת מיקום המודול. כאן ניתן לקבוע היכן בדף שברחנו יופיע המודול מעל התוכן של  –" מיקום"
האתר ,מתחת לתוכן, בצד שמאל או בצד ימין. כל בחירה תשנה את מבנה העמוד באתר ותשפיע על 

 אופן הצגתו לגולשים. 

 באתר או לא . פעיל / לא פעיל , ניתן לבחור האם המודול יוצג  –" מצב"

בחירת מיקום המודול לפי סדר המודולים באותו העמוד. כלומר אם אנו רוצים להוסיף את  –" סדר"
ריכים לבחור/ להגדיר צמודול מבצעים לעמוד הבית בצד ימין ובצד זה הגדרנו גם מודול אחר ,אז אנו 

ובמודול האחר  3ם מספר מודול מבצעים יופיע ראשון ואם נרשו 0באיזה סדר הם יופיעו. אם נרשום  
 בצד ימין.אז מודול מבצעים יופיע שני  0מספר 

 בסוף לוחצים על שמירה.

ניתן להוסיף את מודול זה בדפים שונים ובמיקומים שונים בדף על ידי חזרה על פעולת הוספת מודול 
 והגדרה הרצויה לנו.
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 משלוחים 2.3

 קיצור דרך במסך ראשינתיב : הרחבות < משלוחים בתפריט הניווט הראשי או דרך 

 במסך זה ניתן להתקין ולהגדיר את אפשרויות המשלוח המוצעות ללקוח בתהליך ההזמנה . 

 

ולבחור לפי אילו תנאים היא תהיה  אינדיבידואלי באופןניתן לערוך ולהגדיר כל שיטת משלוח רצויה 
 ספציפיות.פעילה ומה העלות של כל סוג משלוח לפי ההגדרות 
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 שלומיםת 2.2

 נתיב : הרחבות < תשלומים בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי

 במסך זה ניתן להתקין ולהגדיר את אפשרויות התשלום המוצעות ללקוח בתהליך ההזמנה . 

התקנת שיטת תשלום מאפשרת ללקוח את אפשרות בחירת אופן התשלום הרצויה בתהליך ההזמנה 
' אפשרויות תשלום כגון: הזמנה טלפונית, העברה בנקאית,פייפאל,כרטיס באתר . ניתן להגדיר מס

אשראי וכו'. יש לשים לב כי ישנם אפשרויות תשלום אשר מחייבות פתיחת חשבון משתמש אצל ספק 
 פיי, קארדקום, פלאקארד וכו'.-השירות למשל פייפאל, אישורית זהב, פלא

 

 סיכומי הזמנות 2.4

 ות בתפריט הניווט הראשי נתיב : הרחבות < סיכומי הזמנ

באפשרות זו ניתן לקבוע את סדר הצגת סיכום ההזמנה בסל הקניות ו/או בסיום ההזמנה. כלומר ניתן 
 לקבוע את סדר הופעת המרכיבים של הסכום לתשלום המוצגים ללקוח.

 

 פיד מוצרים 2.2

 נתיב : הרחבות < פיד מוצרים בתפריט הניווט הראשי 

שימוש בפיד מוצרים מאפשרת לבחור כיצד יופיעו המוצרים במנועי החיפוש על ידי יצירה של קובץ 
XML . 
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 מכירות .4

 הזמנות 4.0

 .נתיב : מכירות < הזמנות בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי

את במסך זה מאפשר לך,מנהל החנות, לנהל את ההזמנות בחנות. כאן ניתן לאשר,לצפות ולערוך 
 ההזמנות אשר בוצעו באתר.

 

על ידי הוספת פרמטרים כגון מספר הזמנה, שם לקוח, תאריך הזמנה וכו' ולחיצה על סינון ניתן 
 לצפות/לערוך הזמנה ספציפית.

 הצגת הזמנה 4.0.0

כאשר קיימת הזמנה חדשה מערכת ורוצים לצפות בפריטי ההזמנה יש ללחוץ על "הצגה" בסוף שורת 
 -ההזמנה
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 ון הבא:נפתח החל

במסך זה ניתן לצפות בפרטי ההזמנה. מסך זה מאפשר מעבר בין כרטיסיות "פרטי הזמנה", " פרטי 
 תשלום", "פרטי משלוח", "פרטי תשלום", "מוצרים" ו"מצב ההזמנה". 

 

בחלון זה ניתן לצפות בפרטי הלקוח,פרטי ההזמנה, פרטי וסוג התשלום, מוצרים בהזמנה ,פרטי 
 ההזמנה. המשלוח ועדכון מצב

ניתן לצפות במס' ההזמנה ,מס' החשבונית)לא בכרטיסייה זו  :"פרטי הזמנה"  תבכרטיסיי
חובה(,שם החנות שבה בוצעה ההזמנה, כתובת האתר,שם לקוח, קבוצת לקוחות, דואר אלקטרוני 

 של הלקוח,טלפון של הלקוח, מצב ההזמנה, סכום ההזמנה ותאריך ביצוע ההזמנה.

 :לום"כרטיסיית  "פרטי תש

 

 בכרטיסייה זו ניתן לצפות בשם הלקוח, כתובת ושיטת התשלום שהלקוח בחר.
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 :כרטיסיית  "פרטי משלוח"

 

 בכרטיסייה זו ניתן לצפות בשם הלקוח, כתובת למשלוח ושיטת המשלוח שהלקוח בחר.

 :כרטיסיית  "מוצרים"

 

 בכרטיסייה זו ניתן לצפות במוצרים שהלקוח רכש.

 :"ב הזמנותמצכרטיסיית  "

 

בכרטיסייה זו ניתן לצפות ולעדכן את מצב ההזמנה . ניתן לשנות את מצב ההזמנה על ידי בחירה 
בסטאטוס מצב ההזמנה. ניתן גם לבחור אם לידע את הלקוח במייל על שינוי מצב ההזמנה ולהוסיף 

כדי לשנות  הערה למייל שנשלח ללקוח במידת הצורך. לבסוף ללחוץ על כפתור " אשר מצב הזמנה"
 את סטאטוס ההזמנה.
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 עריכת הזמנה 4.0.3

ניתן לערוך ולשנות כל פרט בהזמנה כולל שינוי מוצרים,הוספת/הסרת מוצרים,שינוי כתובת 
 לקוח,כתובת למשלוח, שיטת תשלום וכו'.

 כדי לערוך את ההזמנה יש לבחור בעריכה

 

סיות רק שכל הפרטים ניתנים ( ישנם את אותם כרטי 4.0.0בדיוק כמו בהצגת הזמנה )סעיף קודם 
  לשינוי ועריכה.

  

 החזרות 4.3

 .בתפריט הניווט הראשי או דרך קיצור דרך במסך ראשי החזרותנתיב : מכירות < 

 

כמנהל חנות יש צורך להתמודד עם לקוחות אשר רוצים להחזיר מוצרים אשר רכשו בעבר. מערכת 
 אשר מגיע למנהל החנות.שופ מאשפרת ללקוחות למלא טופס בקשה להחזרת מוצר -ניו

מנהל החנות תחת סעיף זה יכול לקבל את כל הפרטים על סיבת ההחזרה,אילו מוצרים , מספר 
ההזמנה ,פרטי הלקוח וכו' ולפי נתונים אלו לעדכן את הלקוח האם בקשת החזרת המוצר התקבלה 

 ולעדכן את תהליך ההחזרה.

החזרה וכו' מתבצע בדיוק כמו תהליך בדיקת תהליך החזרת המוצר,שינוי מצב ההחזרה, עדכון מצב ה
-ואישור הזמנת לקוח רגילה. גם כאן ניתן להוסיף,לשנות,לערוך או למחוק בקשות החזרת מוצרים על

 ידי שימוש בכפתורים: הוספה,מחיקה,עריכה או הצגה.
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 לקוחות 4.2

בעזרת  .קוחות שלהםעל הל המידע את ולנהל שלהם הלקוחות הם מי לדעת צריכים החנויות בעלי
ממשק הניהול של מערכת ניושופ מנהל החנות יכול לנהל את הפרטים של כל הלקוחות שרכשו 

בחנות, לערוך ו/או לשנות את הפרטים שלהם. עוד ניתן ליצור קבוצת לקוחות ולחסום לקוחות לא 
 רצויים בחנות.

 

 ניהול לקוחות 4.2.0

או דרך קיצור דרך נתיב: מכירות <ניהול לקוחות < לקוחות בתפריט הניווט הראשי 
 במסך ראשי.

 כאשר לקוח מבצע הזמנה באתר או שנרשם לאתר פרטיו נשמרים במערכת באופן אוטומטי.

 במסך זה מופיעים כל פרטיהם של כל הלקוחות שנרשמו או קנו באתר. 

 

על ידי בחירת לקוח ולחיצה על עריכה ישנה למנהל החנות לשנות את פרטי הלקוח,לשחזר סיסמת 
 מידת הצורך(,לקוח )ב

 נפתח חלון "לקוח" 
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 IPסיית "כללי", "זיכוי כספי", "נקודות מצטברות" וכתובת יבחלון זה ישנם כרט

 :כרטיסיית "כללי" 

 

את שמו,כתובתו,דואר  ;בכרטיסיה זו  ניתן לשנות את פרטיו האישיים של הלקוח
 אלקטרוני,סיסמה,רישום לניוזלטר וקבוצת לקוח.

 :יכוי כספי" כרטיסיית "ז

 

בכרטיסיה זו ניתן לתת ללקוח זיכוי כספי. הוספה של זיכוי כספי תשלח הודעה במייל ללקוח על זיכוי 
כספי. הלקוח יוכל לראות את הזיכויים הכספיים שלו ,במידה וקיימים, בחשבון שלו. ניצול הזיכוי 

 הכספי הוא אוטומטי בעת הרכישה. 
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 : כרטיסיית "נקודות מצטברות"

 

בכרטיסיה זו ניתן לתת ללקוח נקודות בחנות. הוספה של נקודות  תשלח הודעה במייל ללקוח על 
הוספת נקודות לחשבון האישי שלו. הלקוח יוכל לראות את הנקודות שלו ,במידה וקיימים, בחשבון 

תר על שלו. ניצול הנקודות הוא אוטומטי בעת הרכישה. כדי שהלקוח יוכל לנצל את הנקודות שלו בא
בעל האתר לאפשר שימוש בנקודות ולהוסיף לכל מוצר אפשרות רכישה באמצעות נקודות והשווי 

 שלהם .

 :פי" -כרטיסיית "כתובת אי

פיי שלו ל"רשימה -פי של הלקוח ובמידת הצורך להכניס את האיי-לראות את כתובת האי מאפשרת
 השחורה" כלומר לחסום את הלקוח מלרכוש באתר.

 

 לקוחות תוניהול קבוצ 4.2.3

 נתיב : מכירות < לקוחות < קבוצות לקוחות בתפריט הניווט הראשי.

 במסך זה ניתן להוסיף /לשנות /למחוק קבוצות לקוחות.

יצירת קבוצת לקוחות מאפשרת ללקוח בחירת סוג לקוח בעת ביצוע הזמנה ולמנהל החנות לעקוב 
א שניתן ליצור קופונים או הנחות אחרי קבוצת לקוחות מסוימת. יתרון נוסף בהקמת סוגי לקוחות הו

 רק לקבוצת לקוחות מסויימת.

 

 IPלקוחות חסומים לפי כתובת  4.2.2

 בתפריט הניווט הראשי. IPנתיב : מכירות < לקוחות < לקוחות חסומים לפי כתובת 

 או לשחרר אותם במסך זה. IPישנה אפשרות לחסום כתובות 

 

 שותפים 4.4

 יווט הראשי.נתיב : מכירות < לקוחות שותפים בתפריט הנ

שופ מאפשרת לך ליצור תוכנית שותפים באתר כדי להגביר את התנועה ו/או המכירות -מערכת ניו
 באתר. 
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 קופונים 4.2

 דרך קיצור דרך במסך ראשי. או נתיב : מכירות < קופונים בתפריט הניווט הראשי

 קטגוריות או ספציפיים למוצרים קופונים ולייעד ליצורמאפשרת למנהל החנות  New-Shopמערכת 
 .מוצר

 

 במסך זה ניתן לערוך, להוסיף או למחוק קופונים.

 יצירת קופון חדש 4.2.0

 על ידי לחיצה על כפתור הוספה )כמו בתמונה למעלה( ניתן ליצור קופון חדש.

 לאחר לחיצה על כפתור זה המסך הבא יפתח:
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 במסך זה יש למלא את כל הפרטים :

 שם קופון

 צריך להכניס בעת ביצוע ההזמנה כדי להשתמש בקופון  הקוד שאותו הלקוח – קוד קופון

 יש לבחור בין אחוזים או סכום קבוע -סוג

אז קופון זה הוא שלושים  21יש להכניס מספר. אם בחרת בסעיף הקודם אחוזים ובסעיף זה  – הנחה
 הנחה.₪  21אחוז הנחה. אם בחרת בסוג " סכום קבוע" אז הקופון הזה הוא 

אם משאירים ריק אז הקופון  .הכולל שחייב להגיע אליו לפני שהקופון תקף הסכום -הסכום סה"כ
 תקף תמיד ללא הגבלת מינימום רכישה.

 .יש לבחור אם הלקוח חייב להיות מחובר בכדי להשתמש בקופון -כניסת לקוח

 יש לבחור עם יש גם משלוח חינם בנוסף להנחה בשימוש בקופון זה. – משלוח חינם

 קטגורית מוצרים או תת קטגוריה שהקופון חל עליהם.בחירת  – קטגוריה

 ניתן לבחור מוצרים ספציפיים שהקופון חל עליהם. -מוצרים

 יש לבחור תאריך התחלת וסיום תוקף הקופון. -תאריכים

 כמה פעמים ניתן להשתמש בקופון עד שהוא פג תוקף לכלל הלקוחות. -שימושים לכל קופון

 לשימוש עבור לקוח בודד. המספר המרבי -שימושים לכל לקוח

 יש לסמן אם הקופון פעיל או לא פעיל.   -מצב

 חשוב : לא לשכוח ללחוץ על כפתור שמירה !!

 

 שוברי מתנה 4.2

 שוברי מתנה 4.2.0

 נתיב : מכירות < שוברי מתנה < שוברי מתנה בתפריט הניווט הראשי.

ם הם נוצלו. עוד במסך במסך זה ניתן לעקוב אחרי שוברי מתנה אשר נרכשו על ידי לקוחות באתר וא
 בשם החנות או בשם כל אחד אחר. זה ניתן להוסיף שוברי מתנה ולשלוח אותם ללקוחות

 

 נושאי שוברים 4.2.3

 נתיב : מכירות < שוברי מתנה < נושאי שוברים בתפריט הניווט הראשי.

די במסך זה ניתן ליצור עיצובים / נושאים של שוברי מתנה. הוספה / שינוי של שוברי מתנה על י
 לחיצה על כפתור הוספה או עריכה. 

 

 

 



 

 

    ©  3102ו/או רמי גבני  hop.co.il S-ewN -כל הזכויות שמורות ל

39 

 דואר 4.7

קיצור דרך במסך -נתיב : מכירות <דואר בתפריט הניווט הראשי או דרך "ניוזלטר" 
 ראשי.

 לקבוצות אלקטרוני דואר הודעותשופ מאפשרת למנהל החנות לשלוח -מערכת הדיוור של ניו
 על מידע, עלונים לשלוח כדי שופ-ות. ניתן להשתמש במערכת הדיוור של ניולקוח של ספציפיות
 או לעדכן קבוצת לקוחות ספציפיים לגבי מוצר שהם רכשו. מבצעים

 כאשר אתה,מנהל החנות, רוצה לשלוח מייל ללקוחות עליך לבחור אל מי מיועד המייל:

אל כל מנויי הידיעון )ניוזלטר(, אל כל הלקוחות הרשומים באתר, אל קבוצת לקוחות ספציפית, 
יים לפי שם, אל כל השותפים )אם קיימת תוכנית שותפים(, אל שותפים ספציפיים )אם לקוחות ספציפ

 קיימת תוכנית שותפים(, אל לקוחות שרכשו מוצרים ספציפיים. 
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 מערכת .2

שופ נותנת אפשרות ללקוח לשנות ולהגדיר את החנות כרצונו ובאופן חופשי. אם זאת -במערכת ניו
שופ. שינויים הגדרות יכול -ת הגדרות מערכת ללא התייעצות ו/או באישור ניואנו לא ממליצים לשנו

 לפגוע במבנה האתר ובאופן שבוא הוא מוצג לגולשים. 

כל ההגדרות הפיכות לכן אין צורך לדאוג, אבל אם מבצעים שינויים בהגדרות ו/או במערכת יש לשים 
  לב לשינוי ובמידת הצורך להחזיר למצב הקודם.

 הגדרות 2.0

 .תיב : מערכת <הגדרות הניווט הראשי או דרך הגדרות חנות קיצור דרך במסך ראשינ

 

במסך זה ניתן לערוך את כל ההגדרות הראשיות של החנות או להוסיף לממשק הניהול נתונים 
 שופ תומכת בניהול חנויות מרובות תחת ממשק ניהול אחד(.-מחנויות אחרות )מערכת ניו

 רים למסך ההגדרות הראשי. במסך זה קיימות מספר כרטיסיותעל יד לחיצה על עריכה עוב

  :"כללי" תכרטיסיי

 

 במסך זה ניתן להגדיר את:

שם החנות, כתובת החנות,דואר אלקטרוני )דוא"ל זה ישמש כדוא"ל הראשי של החנות. כל המיילים 
ר אלקטרוני ללקוחות, כל הדיווחים של המערכת למנהל החנות וכל ההודעות מהלקוחות יגיעו לדוא

 זה. (,טלפון וספר ח.פ או ע.מ.
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 :"חנות"  תכרטיסיי

 

 במסך זה ניתן להגדיר את:

meta title tag, meta description tag.תבנית העיצוב של האתר ופריסת ברירת המחדל , 

 

 :"לוקליזציה" תכרטיסיי

 

 במסך זה ניתן להגדיר את:

ק הקדמי של החנות, שפת ממשק הניהול, המטבע ארץ החנות, אזור החנות, שפה ראשית של החל
הראשי שבשימוש האתר, בחירת עדכון שערי מטבע אוטומטים )במידה ויש שימוש ביותר ממטבע 

 אחד( וסוג מידות אורך ורוחב באתר.

 

 :"אפשרויות" תכרטיסיי

 תחת מסך זה ניתן להגדיר את מירב אפשרויות הבחירה לניהול החנות:

 צד לקוח( חדל לכל עמודהגבלת פריטי ברירת מ( 
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 צד מנהל(  הגבלת פריטי ברירת מחדל לכל עמוד( 

 את מספר המוצרים בתוך הקטגוריות בתפריט קטגוריות האם להציג  -ספירת מוצרי קטגורי
 .בכותרת החנות

  האם לאפשר ללקוחות לכתוב ביקורת על מוצרים בחנות. –אפשר סקירות מוצרים 

 לחנויות אשר מוכרות ספרים בצים מהאתר )מיועד לאפשר הורדת ק האם -אפשר הורדות
 אלקטרונים,תוכנות וכו'(

  סכום מינימאלי לרכישת שוברהגדרת 

  סכום מקסימאלי לרכישת שוברהגדרת 

 הצג מחירים כולל מע"מ 

 אימות אחוז מע"מ  

 מעקב אחר לקוחות אונליין  

 קביעת קבוצת לקוח שתהיה ברירת המחדל 

 חירת הלקוחות בעת ביצוע ההזמנה.בחירת קבוצות לקוח הניתנות לב 

 ניתן לבחור אם לחייב לקוחות להירשם לאתר כדי לראות את  -הצג מחירים למחוברים בלבד
 מחיר המוצרים.

 מאלץ אנשים להסכים לתנאים לפני שיוכלו ליצור חשבון:יש לבחור תנאי החשבון. 

 הצג משקל מוצרים בדף עגלת הקניות 

 סיום ההזמנה לאורחים: 

 מאלץ אנשים להסכים לתנאים לפני שלקוח יוכל לסיים את ההזמנה -ההזמנה  תנאי סיום. 

  מספר הימים בהם ניתנת ללקוח האפשרות לערוך ולבצע שינויים הגדרת  –שינוי הזמנה
 בהזמנה

 ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ©  3102ו/או רמי גבני  hop.co.il S-ewN -כל הזכויות שמורות ל

43 

  : "תמונה" תכרטיסיי

 

 במסך זה ניתן להגדיר את :

אשר האתר נשמר במועדפים( ואת כל המידות לוגו החנות, סמל החנות )הסמל שמופיע בדפדפן או כ
 ר,תמונת קטגוריה,תמונת חלון קופץ וכו'.של התמונות בחנות למשל תמונת מוצ

 

 :"דואר" תכרטיסיי

 במסך זה ניתן לבחור:

 לשלוח למנהל החנות התראה כאשר נוצרה הזמנה חדשה, אם 

 אם לשלוח למנהל החנות התראה כאשר נוצר חשבון משתמש חדש בחנות.

 ניתן להוסיף כתובות מייל שיקבלו את ההתראות מהמערכת של החנות ומהלקוחות.

 -"שרת" תכרטיסיי

 לא מומלץ לשנות הגדרות במסך זה.

אפשרות יחידה מומלצת לבחירת הלקוח היא הוספת קוד גוגל אנליטיקס למעקב אחרי תנועת 
 הגולשים בחנות. 
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 עיצוב 2.3

 .החנות בחזית המוצגות וכרזות דפים של הפריסות תא אישית להתאים לך מאפשר העיצוב סעיף

 -פריסות 2.3.0

 .הניווט הראשי עיצוב <פריסות בתפריטנתיב : מערכת <

שופ מאפשרת למנהל האתר לבחור,לשנות ו/או להוסיף -כדי לשלוט בעיצוב האתר מערכת ניו
נים אלמנטים עיצוביים לאתר בצד הלקוח. סעיף זה מאפשר למנהל החנות להגדיר עמודים שו

במערכת. בעזרת הגדרת עמודים שונים ניתן לשנות את אופן ההצגה של דפים שונים במערכת. סעיף 
  פשר הגדרות שונות לעמודים שונים במערכת.זה נועד כדי לא
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 -באנרים 2.3.3

"ניהול הניווט הראשי או דרך קיצור דרך  עיצוב < באנרים בתפריטנתיב : מערכת <
 .שיראהבמסך באנרים" 

 סעיף זה מאפשר למנהל החנות להגדיר וליצור באנרים שונים באתר.

 –הוספת באנר חדש  2.3.3.0

 יש לבחור בכפתור הוספה )בצד שמאל למעלה (

 

 בחלון בא נפתח:

 בחלון זה יש להכניס את הפרטים הבאים:

 יש לבחור לבאנר)חובה( – שם הבאנר

 האם הוא פעיל או לא -מצב

 וספת באנר" )כדי שתפתח האפשרות כמו במסך למעלה(יש ללחוץ על כפתור בכחול "ה

 יש להכניס שם לתמונה )חובה( – כותר

אם רוצים שלחיצה על התמונה תוביל לעמוד מסוים באתר יש להעתיק את כתובת העמוד  -קישור
 ושדה "קישור" )לא חובה(.

 יש לבחור תמונה על ידי לחיצה על "עיון בקבצים" ובחירת תמונה.  – תמונה
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דה ורוצים ליצור באנר בעל מקבץ תמונות מתחלפות, יש ללחוץ שוב על כפתור "הוספת באנר" במי
 שוב.

 לבסוף יש ללחוץ על כפתור שמירה !

יש לשים לב שבסעיף זה יצרנו את הבאנר / מקבץ תמונות אשר ישמשו לבאנר מתחלף אבל כדי 
ושם להוסיף את הבאנר שיצרנו  להוסיף את הבאנר שיצרנו לאתר עלינו להיכנס ל הרחבות< מודולים

 למודול המתאים )מצגת באנרים/באנרים /אחר(

 "באנר"דוגמה להוספת באנר לאתר בשימוש במודול 

 לאחר יצירת הבאנר יש להיכנס למודול המתאים )בדוגמה שלנו :הרחבות <מודולים<באנר(

 יפתח החלון הבא:

  

 במסך זה יש לבחור את :

הקודם או ים את הבאנר שאנו רוצים להוסיף )את מה שיצרנו בשלב תחת "באנר" אנו בוחר - באנר
 (אחר

 הגדרות המידות של הבאנר כפי שיופיעו באתר. -מידות ורוחב

זה דף הבית,  "home"באיזה עמוד/ עמודים אנו רוצים להוסיף את הבאנר לדוגמה  – פריסה

product"'כל דפי המוצרים וכו ". 

 .ות: מעל התוכן, מתחת לתוכן,בצד שמאל,בצד ימיןבחירה בין ארבע אפשרוי – מיקום

 .בחירה בין מצב מאופשר או לא מאופשר האם יוצג באתר או לא -מצב

קביעת סדר /מיקום התוסף שהוספנו בעמוד, במקרה שלנו הבאנר. במידה ובאותו עמוד  -סדר מיון

ם או מודולים אחרים  ובאותו המיקום )פריסה( שבוא אנו רוצים להוסיף את הבאנר ישנם עוד באנרי

 יש צורך ליצור סדר בניהם.

 לבסוף יש ללחוץ על שמירה !! 
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 משתמשים 2.2

סעיף זה מאפשר למנהל החנות להוסיף/לשנות ואו למחוק משתמשים במערכת. בנוסף ניתן לנהל את 
 ההרשאות שניתנות לכל אחד מהמשתמשים במערכת.

 מנהלים 2.2.0

 הניווט הראשי.בתפריט  מנהלים< מנהליםנתיב: מערכת < 

 בסעיף זה ניתן להוסיף/לשנות או למחוק מנהלים אשר מאושרים לכניסה לממשק הניהול.

 

 -הוספת מנהל 1.1.0.0

 לחץ על כפתור "הוספה" 

 

  -המסך הבא יפתח

 

 במסך זה יש להכניס את הפרטים הבאים:

 שם המשתמש אותו המנהל מכניס בעת כניסה לממשק הניהול של האתר. -שם מנהל

 שמו של משתמש זה. -שם פרטי

 שם משפחתו של מנהל זה -שם משפחה

 דואר אלקטרוני של מנהל זה . למייל זה תשלח סיסמה  חדשה במידת הצורך. -מייל
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יש לבחור ,מבין האפשרויות הקיימות, איזה סוג מנהל אנו יוצרים. בחירת סוג המנהל  – סוג המנהל
 תשפיע על ההרשאות שניתנות למנהל החדש.

 סמת הכניסה לממשק הניהול.סי -סיסמה

 : יש לבחור אם משתמש זה פעיל או לא.מצב

 לא לשכוח ללחוץ על שמירה

 עריכת פרטי מנהל 1.1.0.5

 ץ על עריכה.יש לסמן את המנהל הרצוי וללחו

 

 יש לשנות את הפרטים של המנהל כפי שנעשה בסעיף הקודם.

 -מחיקת מנהל 1.1.0.1

 ר מחיקהיש לסמן את המנהל שאנו רוצים למחוק וללחוץ על כפתו

 

 סוגי מנהלים 2.2.3

 בתפריט הניווט הראשי. סוגי מנהלים< מנהליםנתיב: מערכת < 

 בסעיף ניתן לשנות את ההרשאות לכל סוג מנהל.

 יש לשים לב כי כל שינוי בהגדרות במסך זה יכול להשפיע על העבודה התקינה של מנהל החנות.

פתורים "הוספה","מחיקה" ו"עריכה" ניתן לשנות להוסיף או למחוק סוגי מנהלים על ידי שימוש בכ
 בדיוק כמו בסעיף הקודם.

 

  –הוספת סוג מנהל  1.1.5.0

 -לחץ על כפתור הוספה
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  -המסך הבא יפתח

 

 במסך זה יש לבחור:

 הגדרת סוג מנהל –שם סוג מנהל 

 יש לסמן ברשימה את האזורים באתר שיש למנהל גישה אליהם. –גישה 

 וספים באתר שיש לסוג מנהל הרשאת שינוי הגדרות. יש לסמן ברשימה את האזורים/ת –שינוי

 לחיצה על שמירה!!!

 

 לוקליזציה 2.4

 שפות 2.4.0

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < שפותנתיב: מערכת < 

 

 תחת סעיף זה ניתן לשנות/להוסיף ו/או למחוק שפות במערכת.

 ם. יש לשים לב כי יש להתקין את קבצי השפה תחילה על שרת האחסון במקום המתאי
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 מטבעות 2.4.3

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < מטבעותנתיב: מערכת < 

 תחת סעיף זה ניתן לשנות/להוסיף ו/או למחוק מטבעות בהם ניתן להציג את המחירים במערכת.

 

על ידי כפתור הוספה ניתן להוסיף מטבעות במערכת. כדי להוסיף מטבעות יש להכניס את שם 
למטבע ברירת המחדל שלנו ומספר האפסים אחרי הנקודה שאנו  המטבע ,סמל, יחס המרה ביחס

רוצים להציג. יחס ההמרה משתנה באופן אוטומטי למטבע ברירת המחדל המוגדר במערכת. ניתן 
 לבחור אם לבצע שינוי ביחס המרה אוטומטי על ידי שינוי הגדרות מערכת.

 

 מצב מלאי 2.4.2

 וט הראשי.בתפריט הניו לוקליזציה < מצב מלאינתיב: מערכת < 

 

שימוש בסעיף זה מתאים למנהלי חנות אשר במסך זה ניתן לשנות, להוסיף או למחוק מצבי מלאי. 
 אשר לא קיימים במערכת.  מלאירוצים להוסיף מצבי 

 

 מצב הזמנה 2.4.4

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < מצב הזמנהנתיב: מערכת < 

. שימוש בסעיף זה מתאים למנהלי חנות אשר במסך זה ניתן לשנות, להוסיף או למחוק מצבי הזמנה
 רוצים להוסיף מצבי הזמנה אשר לא קיימים במערכת. 
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 החזרות 2.4.2

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < החזרות < מצב החזרהנתיב: מערכת < 

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < החזרות < פעולות בחזרהנתיב: מערכת < 

 בתפריט הניווט הראשי. החזרות < סיבות לחזרה לוקליזציה <נתיב: מערכת < 

שופ נותנת למנהל החנות אפשרות הגדיר את מצבי ההחזרה שמוצגים ללקוח, סיבות -מערכת ניו
 להחזרת מוצר שהלקוח יכול לבחור בעת מילוי טופס ההחזרה והגדרת מצב ההחזרה.

 

 ארצות 2.4.2

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < ארצותנתיב: מערכת < 

 סעיף זה ניתן להוסיף/לשנות או למחוק ארצות/מדינות. ב

 

 אזורים 2.4.7

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < אזוריםנתיב: מערכת < 

 בסעיף זה ניתן להוסיף/לשנות או למחוק אזורים/ חבלי ארץ למדינות הקיימות במערכת.

 

 אזורים גיאוגרפים 2.4.2

 הניווט הראשי. בתפריט לוקליזציה < אזורים גיאוגרפיםנתיב: מערכת < 

בסעיף זה ניתן להוסיף/לשנות ו/או למחוק אזורים גיאוגרפים. אזורים אלו בשונה מסעיף אזורים 
 מאפשרים להגדיר אזורי שירות,אזורי משלוח, אזורי מיסים וכו'
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 מיסים 2.4.5

 מערכת ניו שופ מאפשרת למנהל החנות לחשב / להוסיף מיסים למוצרים שהוא מוכר.

סיף/ לשנות סוגי מיסים ושיעור במס הנדרש. עוד ניתן להגדיר כיצד לחשב את ניתן בסעיף זה להו
 המס.

 

 מידותסיווגי  2.4.01

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < סיווגי אורךנתיב: מערכת < 

 סעיף זה מאפשר למנהל החנות להגדיר את סוגי המידות שיופיעו באתר )למשל :ס"מ,אינץ,מטר וכו'(

 

 סיווגי משקל 2.4.00

 בתפריט הניווט הראשי. לוקליזציה < סיווגי משקלכת < נתיב: מער

סעיף זה מאפשר למנהל החנות להגדיר את סוגי המשקלים שיופיעו באתר )למשל :גרם,ק"ג,פאונד 
 וכו'(

 

 יומן שגיאות 2.2

 בתפריט הניווט הראשי. יומן שגיאותנתיב: מערכת < 

ביומן השגיאות. לא כל במידה וישנם תקלות בפעולה התקינה של האתר,כל התקלות נרשמות 
 התקלות הם תקלות קריטיות או תקלות שמונעות את פעילותו התקינה של האתר.

 

 גיבוי/ שיחזור 2.2

 בתפריט הניווט הראשי. גיבוי/שיחזורנתיב: מערכת 

מסד  .הנתונים מסד של האובדן הוא לחנות וירטואלית לקרות שיכול ביותר הרסניים האירועים אחד
נתונים שיש באתר החל מהמוצרים, קטגוריות, הזמנות, לקוחות,אזורי שירות, הנתונים מכיל את כל ה

 הגדרות שפה ועוד.

כדי שלא תצטרך לעבוד קשה במקרה של תקלה בשרת או טעות ומחיקה של נתונים חשובים מערכת 
שופ מאפשרת לך מנהל החנות באופן עצמאי לגבות או לשחזר את כל הנתונים של החנות בעזרת -ניו

 זה בקלות ללא ידע מקצועי.סעיף 

 גיבוי מערכת 2.2.0

 גיבוי מערכת מאפשר לך לגבות את כל בסיס הנתונים של האתר בכמה פעולות פשוטות.
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 כל מה שעליך לעשות כדי לבצע גיבוי של המערכת הוא:

 כדי לסמן את כל האפשרויות לסמן ברשימה אילו פרטים אתה רוצה לגבות או ללחוץ על "בחר בהכל"

 כפתור ה"גיבוי" בצד שמאל למעלה. וללחוץ על

למחשב שלך. קובץ זה מכיל את כל הנתונים  SQLלאחר פעולה זו ירד,באופן אוטומטי, קובץ מסוג 
של האתר. יש לשמור את קובץ זה במקום ידוע ובסדר כרונולוגי )אם אתה רוצה ( ובשעת הצורך 

 להשתמש זו על ידי ביצוע פעולת השחזור.

  –שחזור מערכת  2.2.3

ר כל הנתונים של המערכת היא פעולה קלה ופשוטה. כל שעליך לעשות הוא להעלות את קובץ שחזו
 ולאחר מכן לחיצה על כפתור "שחזר" ידי לחיצה על כפתור "בחר קובץ"-הגיבוי על
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 דוחות .2

 כמנהל חנות יש צורך לקבל מידע ולהפיק דוחות אשר יעזרו לך לנהל את החנות.

 .להפיק את הדוחות הבאים שופ מאפשרת-מערכת ניו

 מכירות 2.0

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח הזמנות שנעשו באתר לפי טווח תאריך  – הזמנות 2.0.0
 זמנים ולפי מצבי הזמנה 

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח הזמנות שנעשו  – דוח מכירות מותאם אישית 2.0.3
, אזור משלוח, אזור ו/או ארץ ארץ משלוח, באתר לפי טווח תאריך זמנים ,לפי מצבי הזמנה

 חיוב,קבוצת לקוחות והצגת הזמנות לפי מחיר מינימום או מקסימום.

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח הזמנות  – דוח מכירת מוצרים מותאם אישית 2.0.2
שנעשו באתר לפי מוצרים ו/או קטגוריות. ניתן לסנן הזמנות לפי טווח תאריך זמנים ,לפי 

משלוח, אזור משלוח, אזור ו/או ארץ חיוב,קבוצת לקוחות והצגת הזמנות  ארץ, מצבי הזמנה
 לפי מחיר מינימום או מקסימום.

 מס שיש לשלם לפי הזמנות שבוצעו באתר. דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח - מס 2.0.4

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח אשר מרכז את עלות המשלוחים לפי  – משלוחים 2.0.2
 י סוגי משלוח.ההזמנות ולפ

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח אשר מרכז את כמות ההחזרות  -  החזרות 2.0.2
 באתר.

דוח זה מאפשר למנהל החנות להפיק דוח אשר מרכז את ניצול הקופונים באתר  - קופונים 2.0.7
 לפי הזמנות.

 מוצרים 2.3

 צרים אשר נצפו באתר לפי שםמאפשר למנהל החנות לצפות בסטטיסטיקת המו – נצפו 2.3.0
 מספר הפעמים שגולשים ביקרו בדף המוצר ואיזה אחוז מסך כל הביקורים. ,המוצר

מאפשר למנהל החנות לצפות בסטטיסטיקת המוצרים אשר נרכשו בחנות . ניתן  - נרכשו 2.3.3
 לצפות בכמה יחידות מאותו מוצר נרכשו וסה"כ הכנסות מאותו המוצר.

 לקוחות 2.2

פיי מי מבקר בחנות ולעקוב -י כתובות איימאפשר למנהל החנות לצפות לפ -לקוחות אונליין 2.2.0
 אחרי הלקוחות אשר גולשים באתר.

 .מאפשרת למנהל החנות להפיק דוח אשר מציג את כל ההזמנות שביצע כל לקוח – הזמנות 2.2.3

הנקודות של כל לקוח  למנהל החנות להפיק דוח אשר מציג את כל - נקודות מצטברות 2.2.2
 רשום באתר.

הזיכויים שהונפקו לכל לקוח אשר  דוח אשר מציג את כללמנהל החנות להפיק  - זיכויים 2.2.4
 רשום באתר.
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 שותפים 2.4

במידה וקיימת תוכנית שותפים באתר , ניתנת האפשרות למנהל החנות  להפיק  – עמלה 2.4.0
 דוח אשר מציג את העמלות שיש לשלם לכל שותף.

 SEOקידום אתר  .7

התקדם בדירוג תוצאות משלבת בתוכה מגוון אלמנטים אשר יעזרו לאתר ל new-shopמערכת 
 החיפוש במנועי החיפוש.

שופ משלבת בתוכה שדות אשר מיועדות למנועי החיפוש אשר מומלץ למנהל החנות -מערכת ניו
באתר בדפים שונים כמו דף מוצר, דף קטגוריה, יצרנים, בלוג וכו' אשר בהם יש שימוש  למלא אותם. 

החיפוש לנתח ולדרג את אתר האינטרנט  אשר מטרתם היא לעזור למנועי Meta elementsבשדות 
 והדף הספציפי.

 ?תגים-מהם מטה

תגים הם חלקי קוד בלתי נראים שמנועי חיפוש משתמשים בהם לעתים קרובות כדי להוסיף -מטה

תגים אלה עוזרים למנועי חיפוש להחזיר את התוצאות הרלוונטיות -אתרי אינטרנט לאינדקס. מטה

 .תיאור והתג מילת מפתח תגים חשובים הם התג-מטהביותר עבור חיפוש מסוים. שני 

 אשר קיימים באתר:  Meta tagsפירוט וסבר על סוגי ה

Meta Tag Description  )המרכיבים החשובים ביותר בתהליך קידום אתר הוא  אחד -)תג תיאור
השימוש במטה תג המתאר את דף האינטרנט או אתר האינטרנט. תיאור במטה תג מאפשר למנועי 

עוזר  Meta Tag Descriptionחיפוש המדובר ולנתח אותו בצורה מהירה ויעילה. שימוש נכון  ה
למנועי החיפוש לעשות קישור רלוונטי בין שאילתת החיפוש של הגולש לבין הדף המדובר. שדה אשר 

מאפשר למנהל החנות שימוש במטה תג זה יש בדפים רבים באתר כגון, בהגדרות החנות, דף 
תווים בשדה  044מוצר,בלוג,דף מידע וכו'. יש לשים לב מנועי החיפוש מציגים מקסימום  קטגוריה,דף

זה. עוד חשוב שלכל עמוד באתר היה תיאור שונה ככל האפשר, שימוש בתיאור שונה בכל עמוד עוזר 
 בקידום העמוד ודירוג האתר בתוצאות מנועי החיפוש.

Meta Tag Keyword  )ביטויים שסביר להניח /או ו מיליםח מילות מפת -)תג מילות מפתח
יש להוסיף מילות מפתח רלוונטיות .מוצר או נושא מסוים ישתמשו בהם בעת חיפוש אחר שהגולשים

את המילים הרלוונטיות עבור האתר  לסורקים של מנועי החיפושלהציג לאתר או לדף הספציפי כדי 
אורכו של ביטוי מילת מפתח  .תר שלכם"ביטויי זנב" )ביטויים הקשורים בעקיפין( לא את  שלכם וגם
 .מילים. יש להשתמש בפסיקים או ברווחים לצורך הפרדה בין מילים וביטויים 01עד  2כלל -הוא בדרך

תג זה פחות חשוב מכיוון שמנועי החיפוש כמעט ולא מתייחסים למטה תג זה . הסיבה לירידה 
 בעלי אתרים.תג זה היא שימוש רב ולא בהכרח רלוונטי של -בחשיבות מטה

 Title Meta (כותרת עמוד) –  אחד הפרמטרים החשובים לניתוח האתר עבור מנועי החיפוש הוא
כותרת העמוד. בעזרת שימוש נכון בכותרת העמוד ניתן לעזור למנועי החיפוש להבין מה תוכנו של 

 העמוד ובנוסף לקדם מוצר או קטגוריה מסוימת באתר.

 

זר לקידום האתר, לחיפוש מוצרים באתר ויצירת קישורים בין אלמנט נוסף אשר קיים באתר ועו
אשר ניתנות להוספה לכל מוצר. הוספת תגיות על ידי שימוש במילות תגיות מוצר מוצרים הם ה

 ידי מנועי החיפוש. -מפתח עוזרות ומגדילות את תוצאות החיפוש גם בתוך האתר וגם על

 

 


	מדריך למשתמש למערכת New-Shop
	מבוא
	דרישות מערכת
	מדריך למשתמש
	אנא הכנס את שם המשתמש והסיסמה ולחץ על כפתור "כניסה"
	כרטיסיית "כללי" :
	כרטיסיית "נתונים":
	כרטיסיית "קישורים":
	יצרן : ניתן לבחור שייך של מוצר ליצרן מסוים
	כרטיסיית "תכונות":
	כרטיסיית "אפשרויות":
	כרטיסיית "הנחה":
	כרטיסיית "מבצעים" :
	כרטיסיית "תמונה" או "תמונות נוספות":
	לבסוף כדי לשמור את המוצר יש ללחוץ על "שמירה"
	ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה" בכל שלב
	במסך זה ישנם 3 כרטיסיות- "כללי", "נתונים" ו"עיצוב"
	כרטיסיית "נתונים"-
	כרטיסיית "עיצוב"-
	לאחר מכן על – "עריכה"
	המסך הבא הוא המסך שבוא ניתן לשלוט בהגדרות המודול "מבצעים".
	בחלון שנפתח מגדירים את אופן הצגת המודול ומיקומו באתר
	כרטיסיית  "פרטי תשלום":
	בכרטיסייה זו ניתן לצפות בשם הלקוח, כתובת ושיטת התשלום שהלקוח בחר.
	כרטיסיית  "פרטי משלוח":
	כרטיסיית  "מוצרים":
	כרטיסיית  "מצב הזמנות":
	בחלון זה ישנם כרטיסיית "כללי", "זיכוי כספי", "נקודות מצטברות" וכתובת IP
	כרטיסיית "כללי" :
	כרטיסיית "זיכוי כספי" :
	כרטיסיית "נקודות מצטברות" :
	כרטיסיית "כתובת אי-פי" :
	שם קופון
	חשוב : לא לשכוח ללחוץ על כפתור שמירה !!
	כרטיסיית "כללי":
	כרטיסיית  "חנות":
	כרטיסיית "לוקליזציה":
	כרטיסיית "אפשרויות":
	כרטיסיית "תמונה" :
	כרטיסיית "דואר":
	כרטיסיית "שרת"-

