
                                                
 

 פרטים כלליים

 פרטי יוצר האפיון

 שמואל שמואלי  

 טלפון יוצר האפיון

  055555555 

 כתובת דואר אלקטרוני לקבלת תוצאות האפיון

  i@uwebsite.co.il 

 פרטי מקבל האפיון

 ישראל ישראלי  

 טלפון מקבל האפיון

  058888888 

 דוא"ל לרישום באפיון

  mail@gmail.com 

 ?(האם יש כתובת אתר )דומיין

 לא  

 שאלות אפיון לקהל היעד באתר

 סוג אתר רצוי

 מכירת מוצרים און ליין -אתר חנות   

 בחר תחום פעילות עיקרי

mailto:i@uwebsite.co.il
mailto:mail@gmail.com


                                                

 מוצרי צריכה  

 מהו סוג הפעילות שלנו

 פעילות ייחודית בענף  

 ?מה הם אזורי הפעילות של העסק

 ישראל וחו"ל  

 אילו שפות נדרשות לאתר

 אחר  

 פרט אודות השפות הנדרשות לך

 עברית, אנגלית, צרפתית  

 מהו מטרת האתר

  

 למכור מוצרים או שירותים 

 להעניק שירותים מקוונים 

 אחר 

 אנא ציין את מטרת האתר

 למכור מוצרי איכות  

 ?מי הם לקוחות העסק

  

 ילדים / נוער 

 נשים / נערות 

 גברים / נערים 

 ?מה הגילאים אליהם אנו פונים

   18-24 



                                                

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

  65מעל גיל 

 שאלות אפיון לעיצוב נראות האתר

 ?האם יש לוגו

 כן  

 העלאת לוגו

   1002.png-u05dcu05d5u05d2u05d5-SITEUWEB 

 האם יש צבעים מועדפים

 כן  

 צבעים מועדפים

 תכלת, כחול, לבן  

 האם יש פונט מועדף

 לא  

 סגנון עיצוב מועדף

 עיצוב מודרני ומתועש  

 מבנה האתר

 מבנה דינמי ומשתנה  

 מיקום תפריט האתר

http://uwebsite.co.il/wp-content/uploads/gravity_forms/1-9d35671dd92b37d7298ad2f47e96b74f/2017/09/UWEBSITE-u05dcu05d5u05d2u05d5-1002.png


                                                

 תפריט אתר ראשי בצד ימין של העמוד  

 ?האם יש אתרים בתחום שאהבת

 כן  

 דוגמה ראשונה לאתר אהוב

  https://www.ebay.com/ 

 דוגמה שנייה לאתר אהוב

  https://www.amazon.com/ 

 בחירת דגשים עיצוביים

  

 (הבלטת מספר טלפון )לחיץ 

 (הבלטת כתובת דוא"ל )לחיץ 

 טופס צור קשר צף בצד ימין במחשב שולחני 

 קשר צף בצד שמאל במחשב שולחני טופס צור 

 טופס צור קשר צף בתחתית עמוד מכשיר סלולרי 

 הוספת שעות פעילות נגישה בתחתית האתר 

 יז בתחתית האתרהוספת אפשרות ניווט בגוגל / וו 

 תאימות מלאה לכל סוגי הדפדפנים המקובלים 

 אחר 

 פרט דגשים נוספים

 !!!פופ אפ עם מוצרים חדשים  

 שאלות אפיון טכני למבנה האתר

 סוג אחסון לאתר

 אחסון מורחב / שרת פרטי  

https://www.ebay.com/
https://www.amazon.com/


                                                

 סוג מערכת ניהול תוכן

 מערכת אתר מג'נטו  

 מאפייני עיצוב אתר

 עיצוב מבוסס תבנית בפיתוח מלא  

 סימון סוגי עמודים נדרשים באתר

  

 דף הבית 

 (עמודי תוכן )אודות, מאמרים 

 (עמודי שירות )תיק עבודות, צוות החברה, מחירון 

 (עמודי בלוג )עמוד ארכיון, עמוד פוסט בודד 

 (עמודי מכירות )עמודי חנות, עמודי מוצר בודד 

 (עמודי המרה )צור קשר, תיאום פגישה, סל קניות, קופה 

 ערכי דף הבית

  

 תפריט ראשי 

 אזור מצגת / סליידר אווירה 

 (אזור קריאה לפעולה )צרו קשר 

 אזור אודות / סרטון הצגה עצמית 

 (אזור שירותים עיקריים )רובריקות 

 אזור עדכונים וכתבות אחרונים 

 אזור המלצות ועדויות לקוחות 

 קוחות / שותפים לדרךאזור ל 

 אזור מוצרים חדשים / אחרונים 

 אזור גמיש לתוכן מתחלף 

 מפה עם סימון כתובת 

 תחתית אתר עם קישורים וניווט 



                                                

 ערכי עמוד תוכן

  

 כותרת עמוד 

 תמונת כותרת עמוד 

 (תוכן עמוד )טקסט 

 ערכי עמוד שירות

  

 כותרת עמוד 

 (תוכן עמוד )טקסט 

 הצגת תוכן בעמודות 

 הצגת גריד תמונות וטקסט 

 הצגת טבלת השוואת מחירים 

 קישורים לפרויקטים ולעמודי עובד 

 ערכי עמוד בלוג

  

 כותרת עמוד 

 תמונת כותרת עמוד 

 (תוכן עמוד )טקסט 

 קטגוריות תוכן נוספות בבלוג 

 תגובות גולשים 

 ערכי עמוד ארכיון מכירות

  

 כותרת חנות / קטגוריית מוצרים 

 ניווט וסינון מוצרים בצד העמוד 

 גריד / רשימת מוצרים 

 תמונות ותיאור מוצרים 

 מחיר מוצרים / מבצעים 

 ערכי עמוד מוצר



                                                

  

 כותרת / שם מוצר 

 תמונת מוצר / גלריית תמונות למוצר 

 תיאור קצר למוצר 

 בחירת מידות ואו צבעים למוצר 

 תיאור ארוך למוצר 

 מחיר מוצר / מחיר מבצע למוצר 

 דירוג מוצר / חוות דעת על המוצר 

 מוצרים דומים ומשלימים 

 ערכי עמודי המרה למוצר

  

 סיכום מוצרים שנוספו לסל 

 שמות מוצרים שנוספו לסל 

 מחירי מוצרים שנוספו לסל 

 מתן אפשרות להזנת קוד קופון 

 הזנת פרטי כתובת למשלוח 

 תמחור עלויות משלוח בהתאם לכתובת 

 הזנת פרטי אשראי לסליקה 

 הפניה לעמוד תודה לאחר רכישת מוצר 

 ערכי עמודי המרה לפניה / תיאום פגישה

  

 כותרת עמוד 

 כתובת עם אפשרות ניווט 

 מפה אינטראקטיבית או תמונה 

 טופס יצירת קשר 

 טופס תיאום פגישה / תור 

 פונקציונליות נוספת שנדרשת באתר

   (ניווט היררכי מסודר )קטגוריה אב, קטגוריה בן 



                                                

 התקנת כלי אופטימיזציה למנועי חיפוש 

 אזור להטמעת קוד למעקב תנועה בכלים חיצוניים 

 התקנת מערכות הגנה ומניעת ספאם 

 התקנת רכיבי נגישות לבעלי מוגבלויות 

 האצת מהירות אתר בעזרת זיכרון הדפדפן 

 הסתרת האתר בזמן בניה 

 שאלות אפיון אלגוריתמים באתר

 ?האם נדרש אלגוריתם באתר

 לא  

 

 


