
 

 

 را برطرف ازین نیا سازتیخدمات سا ایآ کهنیدارد و ا ازین تیساوب کیکسب و کار به  کیچرا 

 کند؟یم

ایی هکنند که از لحاظ ظاهری بسیار شبیه سایتهایی را فراهم میسایتهای پیشرفته، امکان ایجاد سازسایت

و نند کفعالیت می "نرم افزار به عنوان یک خدمت"سازها  با مدل . سایتاند نویسی شدهبرنامه پایههستند که از 

ی کنیم، نویسبسیار کمتری نسبت به حالتی که از پایه آن را برنامه یسایت را با هزینهشان یعنی ایجاد وبخدمت

است که ها از این سرویس چیست؟ آیا ممکن شرکت یاستفاده هایسوال اینجاست که مزیتدهند. ارائه می

 های سنتی را بگیرند؟سازها جای طراحیسایت

 ،می در حال بهتر شدن هستند. بسیاری از مابه آرا ،را بسازد راآن بتواندهای ساخت سایتی که خود شخص بستر

های طراح اما وقت آن رسیده است که شرکت ؛این خدمات را رد می کنیم ،که قدری فکر کرده باشیمبدون این

 سازها توجه نشان دهند.سایت به خدمات سایت

 

 ساز پیشرفته چیست؟سایت

ساخت  یحدود شش ماه زمان الزم بود و هزینه ،ایسایت حرفهوبدر بازار امریکا برای ساخت یک  ،4002در سال 

 یسایتی مشابه را با هزینهتوان وبسازها میاما  امروزه و به کمک سایت ؛چند صد هزار دالر بود حدودهم چیزی 

 به مراتب کمتر و زمانی در حد چند روز ایجاد کرد.

وانید برای بت ،دهند تا بدون نیاز به برنامه نویسیمیراک سالیانه یا ماهیانه ارائه سازها خدماتی را با مدل اشتسایت

ند و دهمیسایت را به طور کامل ارائه ها خدمات طراحی ظاهر وبسایت بسازید. این سایتکسب و کار خود وب

سازها ساده هستند و کسب و های این سایتبه شما کمک می کنند. طراحیدر فراهم کردن مطالب هم  یگاه

عمومی کاربران سطح مطلوبی  یتجربه ،کنند و با این وجوددیگر دریافت می هایراه محتوا را از ها هم معموالکار

بسیاری از کسب و کارها   بخش است.سطح خدمات برای بسیاری از کسب و کارها رضایت ،دارد. به بیان دیگر

ها، ماعی، رباتهای اجتشبکه طراحی سایت، هزینه بیشتری را صرف هایهزینه در جوییدهند با صرفهترجیح می

 اتوماسیون ایمیلی و دیگر کارها کنند.

و  شدهروش کار تثبیتشود. تر میها هم مشخصسایتهای وب، ماهیت وباستاندارد ترتر و جامعبا تعریف دقیق

در ابتدای کار ارائه کنند.  دهد که ارزش بسیاری راساز ها اجازه میبه سایت ،هاشدن تکنولوژی مرورگربهینه

ته های جستجو گرفسازی برای موتوراز بهینه توانددهند که این میمیسازها تمام نیازهای حداقلی را پوشش سایت

سایت اختصاصی یک وب ،هااین حداقل تنها راه داشتنِ ،. چند سال پیشدر بر گیردسایت را ای وبتا نمای حرفه



 

 

ها نآکنند که به خدماتی را به صورت عمده عرضه می سازها چنینبود. امروزه این سایت سازی شدهیا شخصی

 نظیری داشته باشند.گذاری انعطاف بیکند در قیمتکمک می

 سایت هست؟سازها پاسخگوی تمامی نیازهای طراحی یک وبآیا خدمات سایت

اما کسب و کارهای زیادی هم  ؛ساده نیاز دارند یتسای فراتر از یک وبسایتوب به ،های امروزیبیشتر کسب و کار

های سازها بتوانند ارزشی که سایتکند. اگر سایتسایت ساده برایشان کفایت میهستند که همین وب

شود. چرا باید مشتری زمان زیادی را منتظر کنند، بازار متوجه این تغییر میدهند را فراهم میشده ارائه اختصاصی

 تر تولید کنند؟تر و سریعند همان ارزش را ارزانتوانمیسازها بیشتری بدهد وقتی که سایت یبماند و هزینه

 امنیت

های حساس، حضور روی یک بستر ها و سازمانبرای دولت .تامین کرد توانمیامنیت را در مقیاس باال به سختی 

ساز سایت از یک ،شده به طور بالقوه تهشخص ثالث به اندازه کافی امن نیست. حتی زمانی که سایت اختصاصی ساخ

 بازهم بهتر از این است که امنیت را به یک سازمان دیگر بسپارند. ،تری داشته باشدامنیت پایین

 ادغام با پروسه های سازمانی

های درونی ادغام شود. این موضوع سایتشان با پروسهمهم است که وب ،های قدیمیمها و سیستبرای کسب و کار

 های نسبتا قدیمیشان از تکنولوژیهای داخلیدر ردهزیرا  ؛برای صنعت هواپیمایی مشکل ایجاد کرده است مثال

سازها هستند و تا حدی در حال حاضر جزئی از خدمات سایت های سادهادغام ،کنند. با این وجوداستفاده می

را  MailChimpیا  Google analyticsکه امکان استفاده از ابزارهایی مانند چنان ؛اند پوشش داده شده

سازها پوشش داده شده اند. اگر کسب و کار شما فقط به این دو یا موارد دیگری که توسط سایت فراهم آورده

های پیچیده مانند استفاده کنید. اما اگر از سیستم سازهاید با خیال راحت از سایتتوانمیاست، احتیاج دارد 

SalesForce است. بسیار بهتری یشده گزینهساخته ، یک سایت اختصاصیکنیداستفاده می 

خدمات دیگری را نیز در بر  ،سایت اختصاصیسایت است. ساخت وبوب هایبخش ی ازنویسی فقط یکبرنامه

هایی مانند اتوماسیون ایمیل یا بررسی سازها فقط ابزارمورد کسب و کار. درحالی که سایت بگیرد، مثال مشاوره در

 کنند و انتظار دارند که مالک کسب و کار این امور را خودش انجام دهد.کاربر را فراهم می رفتار

نویسی را حذف سازها بیشتر کار برنامهه سایتکزیرا با وجود این ؛تفاوت مهمی را ایجاد می کند ،این موضوع

ری دارند تا کارها را برایشان انجام کارب یچنان نیاز به یک طراح رابط کاربری و تجربهکنند، کسب و کارها هممی

ننده ها به تولیدکو کار گاه کسبسازها انقدر خوب شوند که نیازی به طراح نباشد، آنهای سایتحتی اگر قالب دهد.

ها اصول و پایه را خودکار کنند، کسب و کارها بیشتر به دنبال دارند. به طور کلی هرچه که سایت محتوا و ... نیاز

 دن تجربه کاربری سایتشان خواهند رفت.اختصاصی کر



 

 

تولید و نمایش این نوع محتوا بسیار  ،توان در صنعت سینما و تلوزیون دید. در گذشتهمیمشابه این شرایط را 

ر به شکل های انتشاوب، انتشار و پخش تسهیل شده و از پیچیدگییهایی مانند یوتاما با پیدایش سایت ؛سخت بود

ست. لذا اهمیت تولید محتوای خوب و سازماندهی شده چندین برابر گشته است. چشمگیری کاسته شده ا

رار است که تعداد بسیار زیادی یعنی ق ؛کنندوب عمل مییمانند یوت ،سازها برای صنعت طراحی سایتسایت

 سایت در اینترنت تولید کنند تا جایی که ماهیت رقابت در این صنعت تغییر کند.وب

تنها  ،کند از بین سه ویژگی: زمان، هزینه و کیفیتیک قانون کالسیک وجود دارد که بیان می ،در کسب و کار

رامی آ ها محصول با کیفیتی را بهسازها از این قائده مستثنی هستند. آن. سایتویژگی را انتخاب کنید 4توانید می

 دهند. زان در دسترس دیگران قرار میاما سپس آن را به سرعت و با قیمت ار ؛کنندو با هزینه باال تولید می

های د، بلکه فقط کافی است کیفیت سایتای بسازنهای فوق العادهی ندارند که سایتسازها نیازدر حقیقت سایت

 ها از حد مشخصی بهتر باشد.آن

( APIا )یک راه ارتباط با دیگر برنامه ه ،در بستر وب، ادغام خدمات به امری رایج تبدیل شده است. هر سرویس

هایی را دریافت یا ارسال می کند. این کار برای یک کسب و کار مدرن ضروری است داده ،دارد که با استفاده از آن

ه درستی ب ،هایش را گزارش نکند، ایمیلی را دریافت نکند و یا قیف تبدیلی را اجرا نکندسنجه ،و اگر یک سایت

ایی هسازها هم ادغاماما سایت ؛های مختلفی را ادغام کنندرویسند ستوانمیهای اختصاصی عمل نکرده است. سایت

 فرض در بستر خود دارند.را به طور پیش

و رقابت  شوندکه فقط با یک کلیک فعال میچنان ؛سازی کرده اندپیادههای ادغام را قابلیت ،سازهابسیاری از سایت

 شود.جا شروع میسازهای خارجی از اینسایت

سعی دارد مشتریان  های فراوانشسازیادغاماست که با پشتوانه  Squarespaceها سازترین سایتمعروفیکی از 

 Wixبازار اپ ای به نام است و با پدیده Wix ،یکی دیگر از بازیکنان این صنعت ،را راضی نگه دارد. در عین حال

سنتی ( به خدمات drag-and-dropسعی کرده که امکانات بسیاری را فقط با کشیدن و رها کردن )

 Shopifyاست که سایت  Google Analyticsسازی پیشرفته ادغام ،سازش اضافه کند. مثالی دیگرسایت

ا با ای رهگسترد هایند گزارشتوانمیبه شکلی که  ،برای کسب و کارهای تجارت الکترونیک فراهم کرده است

 استفاده از سرویس گوگل دریافت کنند.

اما  ؛ها انجام دادای بین قیمتتوان مقایسهبه سختی می ،ها متفاوت استها و کیفیت آنکه سرویسبه دلیل این

در میان  ها خواهیم داشت.به این قیمت مختصری یاشاره ،ای که از بازار داشته ایمبرای تکمیل بررسی

ترین هزینه را دارد و البته کمترین خدمات را هم ارائه دالر در سال کم 861با  Wix ،های خارجیسازسایت

قرار دارد و گرانترین این خدمات را  Squarespaceدالر در سال، سایت ساز  486دهد. در مقام دوم با می

https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206800527-Squarespace-integrations
https://www.wix.com/app-market/main


 

 

گفته نماند که صادرات این خدمات به ایران ممنوع است نا دریافت کرد. weeblyدالر از  000توان با قیمت می

 و لذا کاربران ایرانی از دریافت این خدمات محروم هستند.

 طراحی ظاهر

؛ بود برند یتمرکز روی خالقیت و تجربه ،شتهخوش تغییراتی شده است. در گذهای اخیر دستدر سال ،سایتوب 

اما امروزه تمرکز روی کاربردی بودن، آشنا بودن و سازگار بودن است. درست است که برخی برندها طراحی خود 

توان گفت که این موضوع عمومیتی ندارد. برای مثال، یک میاما با یک دید کلی به تمام کسب و کارها  ؛را دارند

برند  ای به نظر برسد و رویحرفهبلکه بیشتر باید  ،زی به طراحی تجملی مانند شرکت اپل ندارددفتر وکالت نیا

 سایت باید سریع بارگذاری شود و در هر دستگاهی کار کردن با سایت ساده باشد. ،حال ندر عی و تمرکز کند

ه شوید کشما در یک نگاه متوجه می ،دهند. با این طراحیمیسازها، طراحی کاملی را به شما ارائه بیشتر سایت

که این طراحی زیاد تست و تصحیح شده، مطمئن هستید که سایتتان سایتتان چگونه خواهد بود و به دلیل این

ا های بیشتری رطبعا دستگاه ،گرا هستندسازها کنشهای سایتدارد. از طرفی چون طراحیایراد و اشکال خاصی ن

 دهند.میپوشش 

های هایی که زمانی فقط سایتها در عمومی کردن خدمتسازها و توانایی آنسرعت رشد سایتبا توجه به 

خوش توان انتظار داشت که صنعت طراحی و ساخت سایت در چند سال آینده دستمیاختصاصی داشتند، 

را  ابع درستیها منیازتغییرات بسیاری شود. زمان آن رسیده که نیاز کسب و کارمان را بررسی کنیم و به آن ن

از سایت نیتوان گام بعدی را با یک سوال شروع کرد: چرا یک کسب و کار به یک وبمیاختصاص دهیم. در واقع 

 کند؟میساز این نیاز را برطرف که آیا خدمات سایتدارد و این

 

 

 


