از سال  ،۲۰۰۳وردپرس برای ساخت میلیون ها سایت آنالین استفاده شده است .سخت است که دنیای آنالین بدون وردپرس
را تصور کنیم -زیرا با متوقف شدن وردپرس  ۲۸درصد از دنیای اینترنت از بین خواهد رفت .با بیش از  ۱٫۲میلیارد دانلود
تا کنون ،وردپرس نشان داده است که چقدر قدرتمند است و وردپرس دیگر تنها یک ابزار وبالگ نویسی نیست .در این مقاله
 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید را بیان خواهیم کرد تا غیر از وبالگ نویسی از وردپرس استفاده نمایید.

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید (عالوه بر وبالگ نویسی)۱۴ /
چیزی که نمی دانستید در وردپرس می توانید انجام دهید.
 .1سیستم همکاری در فروش

شما یک وب سایت را ساخته اید … پس چرا از آن درآمد کسب نمی کنید؟ سیستم همکاری در فروش از جذاب ترین راه حل
ها برای کسب درامد در وردپرس است .شما بدون داشتن هیچ گونه سرمایه ای ،فقط از طریق سایت وردپرسی تان درامد
کسب می کنید .کافیست در سایت های دارای سیستم همکاری در فروش مانند دیجی کاال عضو شوید و محصوالت متناسب
با وب سایتتان را انتخاب کنید .پس از آن اگر از وب سایت شما فردی وارد سایت دیجی کاال شود و محصولی را بخرد
درصدی از آن به حساب شما واریز خواهد شد.

14کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید
 .2امکان رزرو را به کاربران ارائه کنید
اگر قصد دارید به بازدیدکنندگان برنامه ریزی و امکان رزرو برای قرار مالقات از طریق وب بدهید در اینجا چند افزونه
مناسب جهت رزرو را به شما معرفی خواهیم کرد .این افزونه ها برای رزرو قرار مالقات ،رزرو مدیریتی و حتی اجاره
هم مناسبند.


BirchPress :افزونه ای کاربردی و جامع در زمینه رزرو در وردپرس است و امکان افزودن سیستم مدیریت حرفه ای
آنالین را به شما می دهد .از طریق این افزونه بازدیدکنندگان می توانند مالقات هایشان را رزرو و هزینه ی رزروها را با
کارت اعتباری( البته از نوع بین المللی) پرداخت نمایند .

14کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید




Gravity Forms:با این افزونه به آسانی قادر خواهید بود فرم رزرو خود را بسازید .پشتیبانی اعالن های ایمیل در این
افزونه انجام می شود و به صورت اتوماتیک می توانید قرار مالقات های خود را ارسال نمایید .همه ی قرار ها و
رزروهای شما در سایت وردپرس ذخیره خواهند شد.
Bookly:نسخه پرمیوم پالگین  Booklyدارای امکان رزرو قرار مالقات با ویژگی های منحصر به فردی مثل ادغام با
ووکامرس و پرداخت با کارت اعتباری است .

14کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید
 .3از وردپرس برای ایجاد لیستی از امالک و مستغالت استفاده کنید.
می توانید از سایت وردپرسی تان در جهت خرید ،فروش ،اجاره امالک و مستغالت استفاده کنید .بیشتر سایت های ملک و
امالک برای معرفی امالک و جذب مشتری از سایت های وردپرسی استفاده می کنند .البته این قابلیت را فقط از طریق
افزونه های ملک و امالک می توانید استفاده کنید .در اینجا چند افزونه برتر در این زمینه را به شما معرفی می کنیم:




WP-Property :این افزونه بسیار جامع و کاربر پسند می باشد .همچنین استفاده از آن راحت بوده و می توانید فهرست
دلخواه خود را ایجاد و مدیریت نمایید .همچنین جزییاتی متشکل از صدها فیلد را به هر ملک اضافه نمایید .فهرست ذکر
شده به شکل زیبایی در وب سایت وردپرسی تان نشان داده می شود و می توانید از قالبهایی که افزونه به صورت رایگان
در اختیارتان می گذارد هم استفاده نمایید .این افزونه از ، Google Mapجستجوگر قدرتمند با امکان فیلتر ،آدرس های
سازگار با سئو و مواردی از این دست پشتیبانی می کند.
Easy Property Listings :از دیگر افزونه های قوی در زمینه امالک و مستقالت با امکان سفارشی سازی می باشد .با
استفاده از این افزونه به راحتی می توانید سایت امالک و مستقالت خود را بسازید و مدیریت نمایید بدون اینکه ذره ای
دانش کد نویسی داشته باشید .چند زبانه بودن ،نقشه های حرفه ای و  ..از ویژگی های حرفه ای این افزونه هستند .

14کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید


WP Real Estate :این افزونه ی تقریبا جدید دارای ویژگی های جالبی است و از آن می شود در جهت خرید ،فروش یا
رهن و اجاره امالک استفاده نمود .این افزونه شامل ویژگی هایی مثل جستجوگر پیشرفته ،نقشه های گوگل ،فرم های تماس،
فلید های دلخواه و قابلیت نمایش به صورت لیست یا طرح شبکه بندی است.

 .4فروش محصوالت فیزیکی یا دیجیتال
وردپرس به عنوان یک ابزار وبالگ نویسی کار خود را آغاز کرد ،با این حال پس از شروع به کار ،یک پلت فرم کامال
کاربردی برای ایجاد وب سایت های تجارت الکترونیک تبدیل شد .با بهره گیری از پالگین ها و توسعه دهندگان شخص
ثالث ،شما به راحتی می توانید قابلیت های تجارت الکترونیک را به سایت خود اضافه کنید حتی بدون داشتن دانش کد
نویسی .در اینجا چند افزونه کاربردی برای تبدیل سایتتان به یک سایت تجاری برای فروش محصوالت فیزیکی یا دیجیتال
را معرفی می کنیم.


WooCommerce

ووکامرس افزونه پیشرو در زمینه تجارت الکترونیک ( با  ۲۵میلیون دانلود) است که شامل مجموعه ی کامل از ابزارهایی
است که به شما جهت توسعه کسب و کار و تجارتتان به صورت آنالین کمک می کند.

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید


Easy Digital Downloads

این افزونه محتوای شما را برای فروش در سراسر جهان قابل دسترس می سازد و به وسیله ی آن فوق العاده آسان می توانید
به فروش کاال و خدمات ،عکس ،نرم افزار ،کتاب الکترونیکی و… بپردازید.
 .5یک وب سایت دایرکتوری با نقشه بسازید.
تبدیل سایت وردپرسی تان به یک کسب و کار دایرکتوری قوی بسیار آسان است .فقط کافی است از یکی از افزونه های زیر
کمک بگیرید تا سایت خود را به یک سایت دایرکتوری تبدیل نمایید .افزونه های ایجاد دایرکتوری در وردپرس عبارتند از:


Sabai Directory :افزونه ای حرفه ای و کاربردی برای وردپرس جهت ایجاد انواع سایت دایرکتوری و ثبت آگهی
است .

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید


Geo Directory :به شما امکان اضافه کردن میلیون ها لیست و آگهی را در وب سایتتان می دهد.

 .6یک انجمن یا فروم بسازید
اگر می خواهید کاربرانی وفادار داشته باشید ،ایجاد یک سایت فروم بهترین راه برای رسیدن به این هدف است .انجمن ها به
شما توانایی پاسخ دادن به سواالت و ارتباط برقرار کردن با نام تجاری را در یک محیط کنترل شده می دهند .در این جا چند
افزونه قدرتمند برای ایجاد انجمن در وردپرس را معرفی می نماییم.


bbPress :این افزونه به شما این امکان را می دهد که انجمن گفت و گویی خود را با چند کلیک ساده ایجاد کنید .

14کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید


DW Question and Answer :این افزونه این اجازه را به شما می دهد که بک انجمن متمرکز به پرسش و پاسخ را
ایجاد کنید.

 .7سرمایه گذاری جمعی
با استفاده از این روش می توانید برای ایجاد ایده ،محصول و … خود از سرمایه های جمعی استفاده کنید که با استفاده از
چند افزونه زیر امکان سرمایه گذاری جمعی در وردپرس وجود دارد.


IgitionDeck

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید




Charitable
WordPress Fundraising

 .8صدور فاکتور به صورت خودکار برای مشتری
اینکه بخواهید به صورت دستی برای مشتریان صورت حساب و فاکتور صادر کنید واقعا خسته کننده به نظر می رسد اما
نگران نباشید؛ در وردپرس برای صدور فاکتور به صورت خودکار افزونه هایی وجود دارد که عبارتند از:




Sprout Invoices
WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips
Sliced Invoices

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید
 .9پشتیبانی آنالین از طریق چت زنده
اگر شما هر نوع خدمات یا محصولی را ارائه می دهید ،احتماال شما از مشتریانتان پشتیبانی می کنید .ارائه پشتیبانی در
زمان مناسب برای تامین امنیت خرید مشتری و حفظ مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد .البته انجام این کار اسان است و
افزونه هایی برای پشتیبانی آنالین و چت زنده در وردپرس وجود دارند مانند:




WP Live Chat Support
to Live Chat
Tidio Live Chat

 .10ارائه پشتیبانی با پایگاه دانش
می توانید برای پشتیبانی از مشتری یک پایگاه دانش به سایت خود اضافه کنید تا به کاربران جهت دسترسی به پاسخ
سواالتشان به سرعت کمک کنید .از افزونه های زیر جهت این کار می توانید استفاده نمایید.


WP Knowledgebase

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید


Heroic Knowledge Base

 .11یک صفحه ی آگهی بسازید
اگر شما به دنبال ایجاد یک بازار در وب سایت خود هستید ،یک صفحه ی آگهی در وب سایت خود بسازید که با استفاده از
افزونه های زیر امکان پذیر است.




Classifieds WP
AWPCP – Another WordPress Classifieds Plugin
WP Adverts

 .12استخدام و کاریابی در وردپرس
ساخت فرصت شغلی و استخدام بسیار وقت گیر و پر هزینه است اما وردپرس در این زمینه هم فرق العاده است زیرا افزونه
های بسیاری برای ایجاد پست های شغلی و استخدامی در وردپرس وجود دارند مانند:




Simple Job Board
WPJobBoard
WP Job Manager

 .13مدیریت چند سایت وردپرسی تحت یک نصب واحد
در حالی که همه ی کاربردهای وردپرسی که در باال ذکر کردیم ،به نصب افزونه های مختلف برای دستیابی نیاز دارند ،در
اینجا شما می توانید یک شبکه از سایت های وردپرسی را تحت یک نصب واحد ایجاد کنید .این قابلیت مولتی سایت
وردپرس نامیده می شود؛ شما و کاربران نهایی می توانید سایت جدیدی را ایجاد کنید و با همان یوزر و پسورد قبلی آن را
مدیریت نمایید .این برای سایت هایی مثل دانشگاه ها و یا فروشگاه های خرده فروشی عالی است که می خواهند سایت
دیگری را نیز در همان شبکه وردپرس مدیریت نمایند.برای شروع کار با مولتی سایت وردپرس به قسمت » Install
Utilities » Enable Multisiteبروید.

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید
 .14استفاده از وردپرس به عنوان یک چارچوب برای بیشتر برنامه ها
با توجه به اینکه وردپرس متن باز ) (open sourceمی باشد می توانید از آن به عنوان یک چارچوب برای ساخت برنامه
های کاربردی وب استفاده کنید .با استفاده از  REST APIشما می توانید از وردپرس با هر چارچوب و زبان برنامه
نویسی استفاده کنید.

 ۱۴کار مفید که می توانید با وردپرس انجام دهید
سخن آخر
همان طور که دیدید ،با وردپرس می توانید کارهای زیادی را انجام دهید و وردپرس فقط برای وبالگ نویسی نیست .برای
بیشتر مواردی که ذکر شد شما نیازی به دانش کد نویسی ندارید .سهولت استفاده از وردپرس ،طبیعت اپن سورس و امکانات
بی پایان آن ،وردپرس را به یک راه حل فوق العاده و جذاب برای همه ی سطوح و کاربردها تبدیل کرده است.

