بخش اقامتی
-1

اضافه شدن سیستم کیف پول برای اکانت ها جهت خرید از مقاالت و خدمات سایت

 -2اضافه شدن سیستم کد تخفیف و گیفت کارت برای اکانت ها
 -3اضافه شدن صفحات تحصیل  ،کار  ،اقامت و سفر برای کشورها  +پست ها
 -4اضافه شدن بخش جزوات و مقاالت برای بخش اقامتی
 -5امکان اضافه کردن فیلم  ،عکس  ،متن  ،صوت برای بخش جزوات و مقاالت
 -6همکاری  ،درباره ما  ،ثبت گزارش برای هر دو بخش در منوی اصلی اضافه شود.
 -7بروز مشکل در زوم این و زوم اوت سایت
 -8بروز مشکل کلی در بخش ریسپانسیو سایت
 -9پنل جستجو مطابق طرح در باالی تمامی صفحات سایت اعمال شود
 -10صفحه درباره کنتوس حقوقی با اقامتی باید دارای تفاوت مطابق نیاز موسسه در زمان باشد.
 -11مطالب غیرقابل انتخاب ( کپی کردن ) باشند.
 -12طرح بکگراند فیکس شود  ( .با تغییر زوم  ،حذف یا تغییر سایز اعمال نشود )
 -13منوی اصلی قابلیت اسکرول شدن با اضافه شدن موارد را داشته باشد.
 -14بخش آخرین مطالب سایت در صفحه اصلی در هر دوسایت شامل پنج مورد نمایش همزمان و قابلیت
اسکرول شدن داشته باشد ( به همراه نمایش تاریخ درج مطلب )
 -15فیلد نوشته داخل سرچ باکس مانند طرح نمونه باشد
 -16تغییر نوشته حق کپی رایت پایین صفحات مطابق طرح اولیه موسسه cantoos.biz
 -17حذف شدن قابلیت چت بدون الگین از هر دو سایت و جایگزینی کارکرد دکمه درخواست مشاوره با
فرم درخواست مشاوره
 -18اضافه شدن قابلیت پرداخت پس از ثبت فرم درخواست مشاوره
 -19شناور بودن دکمه منو  ،درخواست مشاوره و لوگو موسسه ( لوگو پس از اسکرول به صورت کوچک
باال سمت چپ پیج قرار بگیرد و با کلیک بر روی آن به صفحه هوم سایت مربوطه ارجاع داده شود)
 -20تصحیح لینک های سایت
 -21اضافه شدن شماره ثبت در زیر اسم موسسه در کنار لوگو در تمامی صفحات ( شماره ثبت ) 4235

 -22اسکرول شدن سواالت متداول در صورت اضافه شدن سواالت بیشتر ( پاسخ سواالت به صورت پیش
فرض مخفی باشد )
 -23اضافه شدن پاپ آپ قوانین و مقررات
 -24اضافه شدن چارت سازمانی در بخش درباره ما برای هر دو سایت ( ایجاد کنترل کامل بر روی ساختار
کلی و چیدمان چارت )
 -25اضافه شدن پاپ آپ برای نمایش مشخصات تمامی اعضا
 -26ویوو نقشه لوکیشن در بخش درباره ما به صورت حالت شب ( در صورت امکان )
 -27اضافه ش دن حالت فوکوس برای دکمه منو ( مات شدن یا درصدی تیره تر شدن بکگراند با کلیک بر
روی دکمه منو )
 -28بازسازی صفحه جزوات و مقاالت ( طرح جدید به ضمیمه ارسال می شود )
 -29افزوده شدن بخش مقاالت ویژه ( مقاالت فروشی ) ( خرید تنها با عضویت در سایت )
 -30نمایش دکمه دانلود به صورت  PDFدر پایین مقاالت فقط جهت اعضای سایت
نمایش دکمه های  shareو گزارش جهت تمامی کاربران
کپی کردن لینک در کلیپبورد و اطالع به کاربر با کلیک بر روی دکمه share
نمایش صفحه گزارش به صورت  pop upبا کلیک

بخش حقوقی
 -1اضافه شدن سیستم کیف پول برای اکانت ها جهت خرید از مقاالت و خدمات سایت
 -2اضافه شدن سیستم کد تخفیف و گیفت کارت برای اکانت ها
 -3اسکرول شدن تصاویر وکال در صفحه هوم حقوقی و ورود به بخش بیوگرافی با کلیک بر روی تصاویر
هرکدام از آنها
 -4اضافه شدن نام و سمت هرکدام از وکال در پایین تصویر هر شخص در هوم حقوقی
 -5امکان اضافه کردن فیلم  ،عکس  ،متن  ،صوت برای بخش جزوات و مقاالت
 -6اضافه شدن بخش جزوات و مقاالت برای بخش اقامتی
 -7کشوی دوم منو اضافه شود.
بدین صورت که لیست خدمات حقوقی به تفکیک در منوی اصلی مشاهده نشود بلکه خدمات حقوقی
در منوی اصلی اضافه شود و گزینه های ( دعاوی خانواده  ،ملکی  ،کیفری  ،ارث  ،مطالبه وجه  ،ثبت
شرکت ) زیرشاخه گزینه بشود.

 -8همکاری  ،درباره ما  ،ثبت گزارش برای هر دو بخش در منوی اصلی اضافه شود.
 -9اضافه شدن بخش ورود به پروفایل در حقوقی
 -10بروز مشکل در زوم این و زوم اوت سایت
 -11بروز مشکل کلی در بخش ریسپانسیو سایت
 -12پنل جستجو مطابق طرح در باالی تمامی صفحات سایت اعمال شود
 -13دکمه های بخش مطالبه وجه یک اندازه باشند و با کلیک به صورت پاپ آپ توضیح مختصری داده
شود.
 -14منو های دعاوی زوج  ،زوجه و فرزندان در بخش دعاوی خانواده به صورت کشویی باز شوند( .
توضیحات گزینه های زیر مجموعه به صورت پاپ آپ باز شوند )
 -15لطفا تم رنگ و دکمه های بخش حقوقی مانند طرح های ارسالی باشد
 -16صفحه درباره کنتوس حقوقی با اقامتی باید دارای تفاوتهایی باشد.
 -17صفحه بیوگرافی مطابق طرح در بخش حقوقی اضافه شود
 -18مطالب غیرقابل انتخاب ( کپی کردن ) باشند.
 -19نوار سفید پایین صفحه در بخش حقوقی لطفا مطابق طرح ایجاد شود.
 -20طرح بکگراند فیکس شود  ( .با تغییر زوم  ،حذف یا تغییر سایز اعمال نشود )
 -21منوی اصلی قابلیت اسکرول شدن با اضافه شدن موارد را داشته باشد.
 -22بخش آخرین مطالب سایت در صفحه اصلی بخش های اقامتی و حقوقی شامل پنج مورد نمایش
همزمان و قابلیت اسکرول شدن داشته باشد ( به همراه نمایش تاریخ درج مطلب )
 -23فیلد نوشته داخل سرچ باکس مانند طرح نمونه باشد
 -24تغییر نوشته حق کپی رایت پایین صفحات مطابق طرح اولیه موسسه cantoos.biz
 -25حذف شدن قابلیت چت بدون الگین از هر دو سایت و جایگزینی کارکرد دکمه درخواست مشاوره با
فرم درخواست مشاوره
 -26اضافه شدن قابلیت پرداخت پس از ثبت فرم درخواست مشاوره
 -27شناور بودن دکمه منو  ،درخواست مشاوره و لوگو موسسه ( لوگو پس از اسکرول به صورت کوچک
باال سمت چپ پیج قرار بگیرد و با کلیک بر روی آن به صفحه هوم سایت مربوطه ارجاع داده شود)
 -28تصحیح لینک های سایت
 -29اضافه شدن شماره ثبت در زیر اسم موسسه در کنار لوگو در تمامی صفحات ( شماره ثبت ) 4235

 -30اسکرول شدن سواالت متداول در صورت اضافه شدن سواالت بیشتر ( پاسخ سواالت به صورت پیش
فرض مخفی باشد )
 -31اضافه شدن پاپ آپ قوانین و مقررات
 -32اضافه شدن چارت سازمانی در بخش درباره ما برای هر دو سایت ( ایجاد کنترل کامل بر روی ساختار
کلی و چیدمان چارت )
 -33اضافه شدن پاپ آپ برای نمایش مشخصات تمامی اعضا
 -34ویوو نقشه لوکیشن در بخش درباره ما به صورت حالت شب ( در صورت امکان )
 -35اضافه ش دن حالت فوکوس برای دکمه منو ( مات شدن یا درصدی تیره تر شدن بکگراند با کلیک بر
روی دکمه منو )
 -36بازسازی صفحه جزوات و مقاالت ( طرح جدید به ضمیمه ارسال می شود )
 -37افزوده شدن بخش مقاالت ویژه ( مقاالت فروشی ) ( خرید تنها با عضویت در سایت )
 -38نمایش دکمه دانلود به صورت  PDFدر پایین مقاالت فقط جهت اعضای سایت
نمایش دکمه های  shareو گزارش جهت تمامی کاربران
کپی کردن لینک در کلیپبورد و اطالع به کاربر با کلیک بر روی دکمه share
نمایش صفحه گزارش به صورت  pop upبا کلیک
 -39کادر مطالب هوم حقوقی ( منو  ،اطالعات سمت چپ  ،اخرین مطالب و  ) ...روشن تر شود.

هوم پیج اصلی
 -1در صفحه هوم اصلی  ،جایگذاری لوگو و موارد زیر آن (دکمه ها و  ) ...وسط چین صفحه باشد .
 ( -2همچنین ترجیحا افزودن افکت فید جهت نمایش باراول لوگو و انیمیشن دکمه ها )
 -3ویدیو پلی بک در بکگراند بخش ورود به پروفایل

