
 فرض   محصوالت پیش 

در دس تو دس محصوالت در مرحله اول به صورت پیشفرض ثبت میشوند این کار باعث میشود که نمایندگان شما 
 برای اضافه کردن آن محصول  به پنل خود بعضی از اطالعات را دیگر وارد نکنند  

منوی کنار  ثبت نشده است )برای اطمینان باید در قسمت   مئن هستید محصول قبال در دس تو دسدر صورتی که مط
 < محصوالت < محصوالت <  افزودن   |  جستجو کنید (  

ر مرحله بعد از  ه بندی خود را درست کرده اید و دبرای افزودن محصول پیشفرض اطمینان داشته باشید که دست
 قسمت منوی کنار < محصوالت < محصوالت پیشفرض و درج محصول را کلیک کنید  

 

 

 

 

 دسته بندی : یکی از دسته بندی های خود را انتخاب کنید  

رابه پشتیبان سایت  و یا اطالعات دیگر  برند : یک برند برای محصول خود انتخاب کنید ) در صورتی که برند مورد نظر
 شود (می برای شما اضافه  اطالع دهید 

 وع محصول شما : فیزیکی ، مجازی   ن 

فروش هست )در صورتی که در دو یا چند واحد قابل فروش هست باید برای هر   واحد : واحدی که محصول شما قابل
 واحد محصول جدید ثبت کنید (

 استفاده کنید   گوگل ترنسلیتنام محصول به انگلیسی : برای تبدیل نام به انگلیسی از 

 ت گزینه های مربوطه را فعال کنید  جینال و ایرانی اسردر صورتی که محصول شما او

 

https://translate.google.com/?sl=fa&tl=en&text=%D8%B1%D8%A8%20%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%20&op=translate


 

 

 

 وزن ، طول ، عرض ، ارتفاع محصول با بسته بندی را وارد کنید  

 

 ک گراند سفید باشد  و با ب  1000*  1000ید تصویر محصول شما با

 و در کادر میتوانید توضیحات محصول را وارد کنید  

 کلیک کنید  را و درج محصول 

 

پس از ثبت محصول شما باید از قسمت لیست محصوالت ) منوی کنار < محصوالت < محصوالت پیشفرض < لیست  
 را انتخاب کنید (  برای هر محصول مشخصات فنی اضافه کنید .    

 
 ای وارد کردن مشخصات فنی روی دکمه کلیک کنید  روبروی هر محصول یک دکمه هست بر

 



 

 

 

 

 انتخاب میکنید و افزودن را کلیک میکنید   د و بعد مقادیر ویژگی مورد نظر را در این قسمت ویژگی را انتخاب میکنی
 در این قسمت برای انتخاب دیگر مقادیر ویژگی هم فقط باید مقدار را جابجا کنید و افزودن را بزنید 

s و در نهایت ذخیره اطالعات را کلیک کنید 


