مقدمــــــــــــة
فً هذا العصر الرقمً الذي تنتشر فٌه اإلنترنت انتشاراً هائالً ،شاع مفهوم التجارة اإللكترونٌة التً
تتٌح العدٌد من المزاٌا ،فبالنسبة لرجال األعمال ،أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم
وعمالئهم ،وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للتروٌج لبضائعهم وعرضها فً األسواق .أما
بالنسبة للزبائن فلٌس علٌهم التنقل كثٌراً للحصول على ما ٌرٌدونه ،أو الوقوف فً طابور طوٌل ،أو
حتى استخدام النقود التقلٌدٌة ،إذ ٌكفً اقتناء جهاز كمبٌوتر ،وبرنامج مستعرض لإلنترنت ،واشتراك
باإلنترنت .
وال تقتصر التجارة اإللكترونٌة (E-Commerce) -كما ٌظن البعض -على عملٌات بٌع وشراء
السِ َلع والخدمات عبر اإلنترنت ،إذ إن التجارة اإللكترونٌة -منذ انطالقتها -كانت تتضمَّن دائما معالجة
حركات البٌع والشراء وإرسال التحوٌالت المالٌة عبر شبكة اإلنترنت ،ولكن التجارة اإللكترونٌة فً
حقٌقة األمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثٌر ،فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عملٌات بٌع
وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِ َلع والخدمات ،وال تقف التجارة اإللكترونٌة عند هذا
الحد ،إذ إن اآلفاق التً تفتحها التجارة اإللكترونٌة أمام الشركات والمؤسسات واألفراد ال تقف عند
حد.

ما هو نظام الدفع االلكتروني (E-COMMERC) :؟
ان نظام الدفع االلكترونً هو تقنٌة تمكنك من تسوٌق منتجاتك عبر الشبكة العنكبوتٌة التً اصبحت من ضرورٌات عصرنا الحالً
نظراً الرتفاع عدد مستخدمٌن االنترنت لذا ٌجب النظر الى انه من الضروري االن ان نتطلع الى مستلزمات العمٌل والتً تهٌئ له
الفرصة لشراء ما ٌرٌد عبر شبكة االنترنت دون العودة الى التسوق المعتاد ونحن شركة كودكس وبكل فخر أول من تطرأ الى هذه
الفكرة فً سورٌا وقمنا بتطبٌقها بشكل عملً فً عدة مواقع منها )( NOJOM.COMوهو اول مركز تجاري لبٌع الورود ٌطرح
منتجاته على السوق االلكترونٌة فً سورٌا وبٌعها الى المستهلك مباشرة.

ما الغرض من نظام الدفع االلكتروني ؟
ان متجرك التقلٌدي هو مجرد متجر فً مكان ثابت ال ٌمكنك عرض منتجاته اال داخل المتجر اال ان نظام التسوٌق الشبكً ٌتٌح لك
معرض متنقل لمنتجاتك فً جمٌع انحاء العالم اي ان مبٌعات متجرك تضاعفت اضعافا مضاعفة رغم ان التكلفة هً ذاتها.
وقد قامت الشركة بوضع االستراتٌجٌة المناسبة لتوفٌر خدمات الدفع االلكترونً والعمل على تطوٌرها والهدف من ذلك هو العمل على
خلق البنٌة االساسٌة الفعالة وذات الكفائة العالٌة للدفع االلكترونً وذلك من خالل عدة انظمة وحلول خاصة بهذه التقنٌة والتً تؤمن
سالسةعملٌات الدفع االلكترونً على االنترنت
كما قامت شركتنا بتامٌن الحلول البرمجٌة و األمنٌة الالزمة لهذا الغرض من برمجٌات التسوق االلكترونً و البنٌة المناسبة الستضافة
الموقع .

ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة اإللكترونية؟
توفٌر الوقت والجهد ُ :تف َتح األسواق اإللكترونٌة )(e-marketبشكل دائم (طٌلة الٌوم ودون أي عطلة) ،وال ٌحتاج الزبائن للسفر أو
االنتظار فً طابور لشراء منتج معٌن ،كما لٌس علٌهم نقل هذا المنتج إلى البٌت .وال ٌتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على
المن َتج ،وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة االئتمانٌة .وٌوجد باإلضافة إلى البطاقات االئتمانٌة العدٌد من أنظمة الدفع المالئمة مثل
استخدام النقود اإللكترونٌة (E-money).
حرٌة االختٌار :تو ِّفر التجارة اإللكترونٌة فرصة رائعة لزٌارة مختلف أنواع المحالت على اإلنترنت ،وباإلضافة إلى ذلك ،فهً تزوِّ د
الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات .وٌتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة .
خفض األسعار ٌ:وجد على اإلنترنت العدٌد من الشركات التً تبٌع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقلٌدٌة ،وذلك ألن التسوق
على اإلنترنت ٌوفر الكثٌر من التكالٌف المُن َفقة فً التسوق العادي ،مما ٌصب فً مصلحة الزبائن .
نٌل رضا المستخدم :تو ِّفر اإلنترنت اتصاالت تفاعلٌة مباشرة ،مما ٌتٌح للشركات الموجودة فً السوق اإللكترونً )(e-market
االستفادة من هذه المٌزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة ،مما ٌو ِّفر خدمات أفضل للزبائن وٌستحوذ على رضاهم.

آفاق ومستقبل التجارة اإللكترونية
ٌتزاٌد ٌوما ً بعد ٌوم عدد التجار الذٌن ٌعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة اإللكترونٌة ،إذ تسمح هذه التجارة الجدٌدة
للشركات الصغٌرة بمنافس َة الشركات الكبٌرة .و ُتستح َدث العدٌد من التقنٌات لتذلٌل العقبات التً ٌواجها الزبائن ،وال سٌما على صعٌد
سرٌة وأمن المعامالت المالٌة على اإلنترنت ،وأهم هذه التقنٌات بروتوكول الطبقات األمنٌة )(Secure Socket Layers- SSL
وبروتوكول الحركات المالٌة اآلمنة ) ،(Secure Electronic Transactions- SETوٌؤدي ظهور مثل هذه التقنٌات والحلول إلى
إزالة الكثٌر من المخاوف التً كانت لدى البعض ،وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة اإللكترونٌة ،وخالصة األمر أن
التجارة اإللكترونٌة قد أصبحت حقٌقة قائمة ،وأن آفاقها وإمكاناتها ال تقف عند حد .برغم كل هذه المؤشرات التً ُتب ِّشر بمستقبل مشرق
للتجارة اإللكترونٌة ،إال أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلٌنا هذه التجارة ،ولكن الشًء الوحٌد المؤ َّكد بأن التجارة اإللكترونٌة و ِجدَ ت
لتبقى.

كيف يمكنني الشراء عن طريق شبكة االنترنت ؟
ان الشراء عن طرٌق االنترنت سهل جداً اذ انه كما ذكرنا سابقا ال ٌنقصك سوى حاسوب ومتصفح انترنت واشتراك باالنترنت وبعدها
ٌكون بثالث خطوات بسٌطة :
 -1التسجيل
وتكون عملٌة التسجٌل بسٌطة ٌتم فٌها اضافة معلومات عن الزبون كاسم المستخدم ،كلمة المرور ،العنوان ......الخ.
 -2انشاء الطلب
انشاء طلب للزبون ٌتم فٌه تحدٌد المنتج المراد شرائه واضافته الى السلة
 -3تحديد طريقة الدفع
وٌتم فٌها تحدٌد طرٌقة الدفع واختٌار شركة الدفع الوسٌطة .

لمــــــــــــــاذا نحـــــــــــن
هناك عدة اسباب تجعلك تختار من كودكس مضيفا لموقعك


نحن شركة نظامٌة مرخصة ومسجلة بسجل تجاري رقم ....................



نعمل بفرٌق احترافً وكامل ذو خبرة أكثر من  01سنوات فً هذا المجال



نضمن وصول عالمً الى موقعك فً أي نقطة من العالم



نشر اوتوماتٌكً لموقعك فً جمٌع محركات البحث



مخدماتنا عالمٌة DELL



لوحات تحكم سهلة وسلسة وذات تقنٌة عالٌة



وهناك عدة اسباب تقنٌة نذكر منها :

التصميم:
•

اختٌار طرٌقة عرض قائمة االقسام بشكل طولً او عرضً

•

CSS/XHTMLالتصمٌم الجداول الهٌكلٌة باستخام تقنٌة

•

متوافق مع احكام وقوانٌنW3C / XHTML

•

سهولة تعدٌل التصمٌم والصفحات الداخلٌة

•

مٌزة القوائم المنسدلة

•

طرٌقة التصمٌم المتبعة تتٌح لك التعدٌل على التصامٌم من دون الحاجة الى خبرة برمجٌة

•

قواللب متوافقة مع برنامجDW.

•

بامكانك انشاء وتحرٌر مساحات اعالنٌة

•

امكانٌة رفع ملفات فٌدٌو الٌوتٌوب ,ملفات الفالش,العروض التقدٌمٌة والكثٌر من وسائط المٌدٌا

•

امكانٌة اضافة عدد ال نهائً من الصفحات االضافٌة

•

امكانٌة اضافة البنود الى السلة من الصفحات مباشرة دون الرجوع الى برنامج الشراء

إدارة الصور :
•

ٌدعم مٌزة الزوم للصور .

•

تحمٌل الصور عن طرٌق بروتوكوالت نقل الملفاتFTP

•

انشاء مصغرات صور صفحة المنتج تلقائٌا

•

امكانٌة انشاء البومات الصور

•

امكانٌة عرض واخقاء الصور بزر الماوس

محركات البحث :
•

ٌدعم محركات البحث .

•

قابلٌة انشاء العناوٌن الخاصة بك

•

امكانٌة مطابقة العنوان القدٌم بالعنوان الجدٌد اذا تم تغٌر

•

تقنٌة المٌتا فً اضافة كلمات البحث واضافة كلمات لكل صفحة منتج على حدا

•

انشاء خرٌطة الموقع تلقائٌا ً

•

انشاء خرٌطة الموقع بتقنٌة  xmlالتً تدعم قاعدة بٌانات محرك البحث google

•

قوالب تصمٌم تدعم مٌزة WC3

•

صدٌق كافة محركات البحث.

تسويق المنتجات :
•

تمكنك من بٌع كافة المنتجات الرقمٌة والحٌوٌة

•

التطبٌق ٌولد عناوٌن وهمٌة الذي بدوره ٌخفً الموقع الحقٌقً للمنتج وبقوم بارسال ببرٌد الكترونً للزبون عندما تتم
عملٌة البٌع

•

امكانٌة التحكم بعدد مرات تحمٌل المنتج من الموقع

•

امكانٌة بٌع المنتجات الرقمٌة كالكتب االلكترونٌة وملفات الفٌدٌو .الموسٌقى ،الصور.....الخ.

•

امكانٌة بٌع الشهادات

•

ٌدعم خاصٌة التوصٌف الكامل للمنتج عن طرٌق كود ال HTML

•

امكانٌة التحكم بحجم صورة المنتج فً صفحة المنتج والبوم الصور الخاص بالمنتج

•

خاصٌة أخبر صدٌق .

•

أقضل مناطق البٌع .

•

تقنٌا حدٌثة بالبحث عن المنتج

•

ٌدعم خاصٌة اهداء الرسائل القصٌرة

•

ٌدعم خاصٌة RSS

إدارة الزبون :
•

التصمٌم ٌمكن حساب الزبون باظهار الطلبات التً تم طلبها مسبقا ً ووضع الطلبات ومتابعة معلومات التوصٌل والشحن
.

•

امكانٌة ارسال كل ما هو جدٌد للزبون .

•

امكانٌة ارسال تحدٌثات المنتج للزبون .

•

ارسال برٌد تلقائً للزبون لالعالم بعملٌة اتمام الشحن .

•

اراسل تقرٌر كامل للزبون

•

اخفاء سعر المنتجات لغٌر المسجلٌن بالموقع

•

محادثة مجانٌة فً الموقع

•

امكانٌة البحث عن آخر اسم ،اسم مستخدم،رقم هاتف ،او اسم شركة للزبون .

خيارات الشحن والدفع :
•

قابلٌة الدفع عن طرٌق بطاقات اإلئتمان االلكنرونٌة

•

تقبل الطلبات عن طرٌقب الهاتف أو الفاكس بدون بطاقات اإلئتمان .

•

بوابات الدفع تتضمن
• Authorize.net
• paypal

•

ٌدعم مٌزة الـ) (VbVوالـ) (MCSCعن طرٌق شركة cardinal commerce

•

امكانٌة تخزٌن رقم بطافة االئتمان فً حال عدم وجود االنترنت

•

امكانٌة وضع طرق دفع ال نهائٌة للزبون .

•

امكانٌة البٌع بعدة عمالت

•

امكانٌة حساب تكلفة الشحن عن طرٌق حساب الوزن والكمٌة .

•

عروض الشحن المجانٌة

•

ٌدعم الششحن الى جمٌع انحاء العالم .

إدارة المنتجات واالقسام :
•

عدد ال ن هائً من المنتجات واالقسام

•

عدد ا نهائً من االقسام الفرعٌة .

•

قوائم مرنة تسمج للزبون تصنٌف المنتاجت من حٌث التصنٌع والفئات والومواصفات .

•

قابلٌة التحكم بطلبات المنتج والقسم

•

امكانٌة وضع عالمة (للبٌع )على المنتج.

•

قابلٌة التحم بظهور المنتج أو اخفائه فً الصفحة الرئٌسٌة.

•

قابلٌة عرض سعر المنتج فقط للمسجلٌن فً الموقع

•

امكانٌة وضع المنتج فً أقسام متعددة

•

امكانٌة تفعٌل وتعطٌل المنتج.

•

ادارة اسعار البٌع

•

استٌراد وتصدٌر المنجات عن طرٌق خاصٌة CVS

•

قابلٌة التحكم بعملٌة االضافة الى السلة .

إدارة المحتوى :
•

اضافة صفحات اضافٌة مباشرة ممن لوحة التحكم الخاصة بالموقع

•

سهولة التحرٌر بواسطة خاصٌة الـTINYMCEالتً تتٌح لك التحكم الكامل بظهور واخفاء الصفحات .

•

جمٌع الصفحات الفرعٌة هٌة صدٌق محركات البحث جمٌعاً.

•

خاصٌة (المخزن مغلق).

•

خاصٌة (البنود الجدٌدة )

•

سهولة اضافة المساحات االعالنٌة.

خصائص المنتج :
•

انشاء خصائص منتجات غٌر محدودة

•

انشاء خصائص عالمٌة التً تمكن من تسجٌل المنتجات

•

عرض خصائص المنتج فً صفحة السلة

األمن واألمان :
•

السماح بالفصل بٌن قاعدة البٌانات والبرنامج

•

امكانٌة تعٌٌن عنوان  IPللسماح عن طرٌقه فقط بالوصول الى قسم االدارة .

•

قفل قسم االدارة فً حال تسجٌل محاوالت خاطئة للدخول الٌه

•

قابلٌة عدم قفل حساب المدٌر عن طرٌق لوحة التحكم

•

استخدام خاصٌة تشفٌر البٌانات  OPEN SSLلتخزٌن بطاقات االئتمان

•

اقفال حساب الزبون فً حال فشل عدة صفقات شراء .

•

وصول الى قاعدة بٌانات آمن.

•

دعم كامل لبرووكوالت الـSSL

التسجيل :
•

تكلٌف المستخدمٌن بالماوفقة على شرط وقوانٌن االشتراك.

•

قابلٌة تفعٌل االقتراحات لمواصفات المنتج فً صفحة سلة البٌع .

العمالت واللغات:
•

دعم كامل للدفع بعدة عمالت

•

التحكم برمز العمالت .

•

تنصٌب برنامج صرف عمالت مخصص

•

قابلٌة اضافة .تعدٌل.حذف نماذج لغات .

•

قابلٌة اضافة .تعدٌل.حذف مدن ،والٌات،مناطق .

اإلدارة :
•

قابلٌة اضافة عدد ال نهائً من حسابات االدارة .

•

تحدٌد الوصول الى مٌزات خاصة من قبل االدارة .

•

التحكم بالبررٌد الواصل من قبل االدارة .

•

قفل قسم االدارة فً حال تسجٌل محاوالت خاطئة للدخول الٌه

•

تذكٌر بتغٌٌر كلمة المرور

•

مدٌر الملفات ٌتٌح لك بتعدٌل النماذج من لوحة التحكم

