داشبورد سئو
برای ورود به داشبورد سئو بعد از الگین در پنل وارد مسیر زیر شوید:
وب سایت ها > لیست وب سایت ها > انتخاب دامنه > داشبورد سئو
این صفحه شامل خالصه ای از کاربردها و امکانات ماژول های بخش سئو میباشد.
عنوان های مشخص شده در تصویر جهت دسترسی به بخش های مختلف برای ثبت اطالعات در بخش سئو میباشد.

ثبت توضیحات جدید – لیست توضیحات :
از این بخش ها برای ثبت توضیحات برای کلمات کلیدی در  16زبان و مشاهده لیست توضیحات ثبت شده استفاده میشود.
امکان حذف و ویرایش توضیحات قبلی نیز امکانپذیر میباشد.

ارتباط کلمات کلیدی با اشیا :
در این بخش میتوان با جستجوی کلمه کلیدی ،اشیا ارتباط داده شده به هر کلیدواژه را مشاهده نمود ،اشیا جدید را به کلید
واژه ها ارتباط داد و ارتباطات قبلی را حذف نمود.

لیست صفحات مجازی :
در این بخش لیست  landing pageهای تعریف شده در این دامنه به همراه کلیدواژه مربوط به هرکدام قابل مشاهده
است ،امکان مشاهده و ویرایش هرکدام از  urlهای مجازی وجود دارد ،و دسترسی به لینک آن در آن دامنه امکانپذیر میباشد.
در پایین این بخش چهار ماژول جهت مشاهده اطالعات ثبت ش ده در هر دامنه نمایش داده میشود:

 -1لیست توضیحات ثبت شده:

ب ا ورود به صفحه داشبورد سئو در این بخش  ،توضیحات ثبت شده برای آخرین کلمه کلیدی در این دامنه  ،نمایش داده
میشود ،عالوه بر آن لیست  landing pageهای ایجاد شده با این کلمه کلیدی نیز قابل نمایش است.

 -2لیست کلمات کلیدی:

در این بخش ده مورد آخر از کلمات کلیدی که در این دامنه برای آن ها  descriptionثبت شده است ،نمایش داده
میشود.
فیلد زبان نمایش دهنده زبان هایی است که برای این کلمه کلیدی به آن زبان ها توضیحات ثبت شده است .در بخش
عملیات با کلیک بر روی آن ها صفحه نمایش توضیحات ثبت شده برای هر کلمه کلیدی بازخواهد شد.
با کلیک بر روی هر کدام از کلمات کلیدی موجود در این لیست ،توضیحات و  landing pageهای آن در ماژول لیست
توضیحات ثبت شده نمایش داده خواهد شد.

حذف فیلتر سرچ بر روی لیست

با سرچ کلیدواژه در این بخش (بصورت  )autocompliteدر صورتیکه برای این کلید واژه description ،ثبت شده باشد،
مانند تصویر باال ،در لیست نمایش داده خواهد شد.
با کلیک بر روی آیکون بروز رسانی در باالی کادر سرچ ،فیلتر سرچ از لیست حذف میشود.
با کلیک بر روی آیکون ویرایش در لیست ،بخش توضیحات مربوط به این کلیدواژه در زبان های مختلف قابل مشاهده
خواهد بود.

 -3لیست اشیاء ارتباط داده شده :

با ورود به صفحه داشبورد سئو  ،آخرین اشیا ارتباط داده شده به یک کلیدواژه در این دامنه قابل مشاهده است.
با جستجوی کلیدواژه  ،لیست اشیاء مرتبط شده با آن نمایش داده میشود ،میتوان این اشیاء را بر اساس نوع آن ها
(محصول ،مقاله ،خدمات و  )...فیلتر نمود.

 -4آخرین صفحات مجازی ایجاد شده :

در این ماژول ده مورد از آخرین  landing pageهای تعریف شده در این هاست نمایش داده میشود و هر کدام به صفحه
مرب وط به آن در سایت لینک میشود.

ویرایش ماژول های موجود در داشبورد :
هر کاربر این امکان را دارد که ماژول های مورد نظر خود را در داشبورد نگه داشته و سایر ماژول ها را حذف نماید ،همچنین
میتواند عنوان هر ماژول را تغییر داده و در نهایت این تنظیمات را برای خود ثبت نماید ،تا در ورود بعدی به پنل ،داشبورد
خود را با آخرین تغییراتی که اعمال نموده است مشاهده نماید.
با کلیک بر روی گزینه ویرایش در باالی صفحه ،ماژول های موجود در صفحه قابلیت حذف پیدا میکنند و همچنین عنوان
ماژول ها نیز قابلیت ویرایش پیدا میکنند.
بعد از اعمال تغییرات مورد نظر میتوان تنظیمات را ذخیره نمود.

در صورتیکه کاربری قبال ماژولی را حذف نموده باشد با کلیک بر روی گزینه ویرایش و کلیک بر روی گزینه افزودن ماژول
میتواند ماژول های حذف شده را با  dragکردن به صفحه داشبورد اضافه نماید .در حالت ویرایش جابجایی ماژول ها بین
ستون های موجود و یا جابجایی ترتیب ماژول ها در یک ستون نیز امکانپذیر میباشد .در نهایت کاربر میتواند تنظیمات مورد
نظر خود را ثبت نماید.

Drag & Drop

