نظر رئیس هیئت مدیره
-1وقتی روی مگا منو ها یا روی منو و زیر منو میریم و نشانگر دست می آید ،رنگ عنوان ها تغییر کند مثال نارنجی اسپای شود.

 -2همانند دیجی کاال  ،هر چندتا عینک و کاال که می توان به سبد خرید اضافه کرد و در زمان پرداخت به صفحه ورود و
یا ثبت نام وارد شد .در سایت ما اینگونه هست که وقتی عینک را به سبد خرید اضافه می کنیم به صفحه ورود می رود.

 _1در صفحه ورود  ،در صورتی که نام کاربری یا کلمه عبور به درستی وارد نشود ،پیغامی ارائه نمی گردد و فقط صفحه رفرش
نوشت شود که نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.
ه
می گردد ،مثال پایین باکس با فونت قرمز

 -2در صورتی که شما قبال ورود به سایت نکرده باشید ،اگر کاالیی را انتخاب کنبد به صفحه ورود می رود ،اما پس از ورود و الگ
این کردن دوباره به صفحه اول یا صفحه خانه می رود و آن کاال به سبد خرید اضافه نگردیده است ،و دوباره آن کاال را باید جستجو
کنید.
 -3همچنان قسمت پالریزه ها در سایت کار نمی کند.

 -4تیم ما همچنان از نفر دوم به بعد ،عکس هاش لود نمیشود ،همچنین بهتر است که اسم هر شخص پایین عکس به صورت ثابت
بیاید ،نه با رفتن بر روی عکس
 -5در قسمت بهترین عینک برای فرم صورت شما ،در بعضی مواقع هر  4تا عینک پر نمی شود .مثل مورد پایین که فقط  2عینک
آمده است.

 -6در مگا منو در زیر شاخه عینک های ورزشی  ،قسمتی به نام عینک های پرفورمنس و عینک های ماهیگیری وجود دارد ،که
برای نمایش آن ،باید در پنل در قسمت گروه نمایشی بیاید تا با زدن تیک آنها به این قسمت ها برود.

 -7در قسم ت اکسسوری نمی توانیم زیر منو دیگری اضافه کنیم ،مثال می خواهیم جعبه عینک ایجاد کنیم ،اما نمی شود ،.فقط همان 3
مورد تی شرت ،کاله و هودی است .با افزودن زیر مجموعه این کار را انجام دادیم ولی تغییری ایجاد نشد.

 -8درپنل جستجو در پنل محصوالت نمی توان با نام محصول سرچ کرد ،نتیجه ای نشان نمی دهد.

 -9قسمت چهارم اسالیدر ،عینک های دست ساز پیسمو  ،به جایی لینک نمی شود ،باید به عینک پیسمو در عینک های آفتابی لینک
شود .اینک زیر:
https://spyopticiran.com/Products/Details/1086

-10عینک های طبی در پایین صفحه اول به عینک های طبی لینک می شود .که باید به عینک های طبی برود.

 -11در نسخه موبایل هیچکدام از اسالیدرها لینک نمی شود و به قسمت مربوطه نمی رود.

 -12در نسخه موبایل عینک های طبی  ،به مجموعه عینک ها لینک می شود.

 SCALE -13صفحه سفارش در نسخه موبایل درست نمی باشد .

 -14 .در آخر قرار گرفتن همه عینک ها  ،که قرار شد سایز همگی  848 x 509شود .

