
 

 

   

 فن آوری اطالعات آريانيک داده

 

2013

 
 
 

Aryanic HighPortal Profile
 امکانات و قابليت ھای پورتال سازمانی آريانيک

 ١٢ نگارش

 



 

HighPortal      Page : 2 
 

  فناوری ھا و تکنولوژی ھای مورد استفاده  

  MS-SQL 2005بانک اطالعاتی   

  ASP.NETزبان برنامه نویسی   

  )Multi Tier(براساس مدل معماری چند الیه  Client Sideو  Server Sideتکنولوژی ھای مورد نظر در   

  جھت ارتباط با بانک اطالعاتی ADO.Netاستفاده از   

  و رمزنگاري سطح يک Client Side Programmingبراي  Java Scriptاستفاده از   

  و فناوري ھاي مبتني بر آن جھت ايجاد واسط ھاي کاربري پيشرفته Ajaxاستفاده از   

  Form Authenticationو  Windows Authenticationدر دو نوع  NTبراساس استاندارد :  Securityامنيت و  

    ماژوالر بودن کل برنامه  

  انعطاف پذیری برای تغييرات آتی  

    استفاده از تکنولوژی ارتقاء و بھينه سازی سایت در موتورھای جستجو  

  ) Windows Service(سيستم بروزرسانی و نصب ورژن ھای جديد به صورت اتومات   

     نمايش ليست بروزرساني ھا و توضيحات مربوط به آنھا در کنترل پانل مديريت  

 ٨٠تا حدود  deflate و  gzip دو تکنولوژی رفتن سرعت لود صفحه توسط جھت باال css و js فشرده سازی صفحات ، فايل ھای  

  فشرده سازی صفحات جھت بررسی وضعيت) درصد فشرده سازی صفحه

    test.php-ziphttp://www.gidnetwork.com/tools/g  :مي توانيد از آدرس مقابل استفاده نمائيد  

    )نسخه آزمایشی (  URL ReWriteبازنویسی آدرس   

  به صورت خود کار در صورت خروج از مرورگر sessionبستن   

 

  ھا و زبان وب سايت ھامدیریت   

  امکان تعريف وب سايت ھاي متعدد   

   )امکان ويرايش کليدواژه ھای زبانھا (  زبان تعريف شده ٢۴امکان انتخاب يکی از   

  ... )حجم ، پھنای باند و ( امکان تعيين محدودیت منابع سرور یا ھاست برای ھر وب سايت   

    ھا وب سايتو زیر  وب سايتامکان تعيين تاریخ انقضاء برای   

  امکان تعريف زیر سايت توسط سايت ھای ساخته شده  

  )مثال ارجاع کاربران ايران به سایت فارسی و ديگر کاربران به سايت انگليسی ( کاربر IPارجاع توسط   
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  صفحه ورودی  

  . سایت  introبرای  flash و یا HTMLامکان در نظر گرفته فایل   

   

  حرفه ای مدیریت پوسته و قالب صفحات

پوسته ھای طراحی شده کامال انعطاف . وجود دارددر این بخش امکان معرفی تعداد متعدد پوسته برای صفحات وب سايت   

  .پذیر می باشد 

  .کار با اين بخش نياز با دانش طراحی وب دارد

 

  پوسته و قالب صفحات آسان سامانه  

  قابليت طراحی پوسته بدون ھيچ گونه دانش فنی  

    .قابليت تقسيم بندی و طراحی ساختار صفحه ، بدون محدودیت  

  drag & dropقابليت قرار دادن کليه ماژول ھای وب سايت در ساختار پوسته به صورت   

    طراحی سبک جعبه ھای درون صفحه   

  امکان انتخاب سبک جعبه ھا از سبک ھای پيش ساخته  

  * ھمراه طيف ھای متفاوت رنگیبه ساختار آماده  ١٧  

 

  مدیریت اعضاء و گروه ھا  

  امکان تعریف گروه اعضاء  

    وب سايتتعيين سطوح دسترسی گروه کاربری به امکانات   

  تعریف اعضاء سایت زیر مجموعه گروه ھای کاربری    

    اعطاء نقش کاربری به اعضاء  

    csv فایل طریق از پورتال در اعضاء گروھی ثبت  

 

  مدیریت صفحات  

جایی محل قرارگيری صفحات در منوھا ، ویرایش  در این قسمت صفحات موجود را نمایش داده و امکان ایجاد صفحه جدید ، جابه  

  .ھر صفحه و حذف یک صفحه وجود دارد 

    امکان تعيين محتوای صفحه  

  امکان رمزی نمودن صفحه و تعيين گروھھای کاربری که به صفحه دسترسی خواھند داشت  
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    تعيين پوسته صفحه امکان  

  )  در کنترل پانل ( تعيين سطوح دسترسی کاربران به صفحات سایت   

  

  thumbnail Managerمدیریت تصاویر   

سایز کوچک و بزرگ برای بخش ھای گوناگون سيستم از جمله اخبار ،  ٢امکان تغيير سایز تصویر ارائه شده توسط کاربر در   

  دلخواه کاربربه ... گالری عکس ، محصوالت و 

    يفيت تصاویرامکان تغيير حجم و ک  

  امکان تعيين وضوح تصاویر  

    امکان تغيير رنگ بندی تصاویر  

  در تصاویر سایت (copy right)امکان ثبت امضا   

 

  مدیریت اخبار  

   و زیر گروھھای خبری  امکان تعریف گروه ھا  

    امکان نسبت دھی یک خبر به چند گروه خبری  

  امکان درج خبر اخبار  

روتيتر خبر ،تيتر خبر ،خالصه خبر ،متن کامل خبر ،تصاویر خبر ،فایل ضميمه خبر ،ساعت ثبت خبر ،تاریخ ثبت خبر ،کليد واژه 

  ھای خبر

  )ساعت ، تاریخ و روزھای ھفته ( توضيح تصاویر اخبار ، بازه نمایش خير در سایت 

  ) HTMLویرایشگر ساده متن اخبار و ويرايشگر حرفه ای ( امکان تعيين نوع ویرایشگر اخبار   

  مرحله  ٢امکان تایيد اخبار در   

    تعريف محدوده زماني نمايش خبر  

  ) Hot News(امکان انتخاب خبر مھم   

    گروه  ٢امکان انتخاب اخبار مھم در حداقل   

    Slideshowامکان نمايش اخبار مھم به صورت   

    امکان فعال و غير فعال نمودن اخبار جھت نمایش در سایت  

  RSSامکان انتشار اخبار در محيط وب به صورت   

    RSSامکان دریافت آنالين سایت ھای دیگر به صورت   

  ... )جھت تصویر خبر و نوع فونت ، سایز فونت ،رنگ فونت ، ( امکان تعيين روش نمایش اخبار   
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    مدیریت اعضاء سرویس خبری  

  ارسال اخبار به صورت خبرنامه به ایميل اعضاء سرویس خبری به صورت انتخابی  

    اعالم تعداد نمایش اخبار  

  مشاھده نسخه چاپی خبر توسط بازدیدکننده  

    امکان ارسال خبر به ایميل دوست توسط بازدیدکننده  

   

 گزارش تصویری

 مدیریت گروه ھا و زیرگروھھای اخبار تصویری 

  slideshowو  thumbnailمشاھده تصاویر گزارش به صورت  

 امکان تعيين گزارش منتخب  

   برای تصاویر... ثبت تاریخ ،توضيح ، عکاس و  

 

  آمار بازدیدکنندگان  

  نمایش تعداد بازدید کنندگان در سال ، ماه ، روز و ساعت  

    سایتھای ارسال کننده بازدیدکنندهنمایش   

  نمایش آمار کشور بازدیدکنندگان  

    بازدیدکننده آخر ١٠٠٠نمایش اطالعات کامل   

  امکان مشاھده مسير طی شده توسط کاربر  

تعداد دفعات مراجعه ، حجم دانلود . ( امکان مشاھده آمار مراجعه خزندگان موتورھای جستجو گوگل و یاھو  به وب سایت   

  )  شده ، آمار به تفکيک روز و صفحات سايت

  نمایش تعداد کل بازدیدکنندگان  

    امکان تفکيک آمار بر اساس وب سايت ھا و ساب وب سايت ھا  

  نمودار و جدولنمایش آمار به صورت   

    امکان جستجو و نمایش آمار تاریخ مشخصی   
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    مدیریت بانک ھا  

  امکان طراحی ماژول ھای جدید بدون ھيچ گونه دانش فنی  

  .بخش ورود داده و نمايش داده وجود دارد ٢در اين بخش امکان طراحی ماژول ھائی و جود دارد که از 

    شده در ماژول انعطاف کامل در روش نمايش داده وارد  

  )گروه و زير گروه ( امکان طراحی گروه ھای مرتب به ماژول فوق به صورت درختی   

    امکان آرشيو آيتم ھا  

  امکان ارسال آيتم ھای وارد شده در ماژول به سایت ھای دیگر  

    امکان مشاھده تعداد نمايش آيتم ھا  

  تعيين انواع فيلد برای ماژول  

  ،عددی ،تک انتخابی ،چند انتخابی ،تاریخ شمسی ،تاریخ ميالدی ،ارسال فایل و تصویر متن کوتاه ،متن بلند

    ساخت بانک اطالعاتی ، جدول و فيلد اختصاصی برای ماژول جديد  

  از داده ھای درون بانک Excelامکان دريافت خروجی فايل   

  

  

    ماژول ھای طراحی شده توسط مديريت بانک ھا  

  مدیریت مجالت  

    مدیریت کتابخانه  

  مديريت کتابھای الکترونيک  

    ماژول گردھمايي ھا  

  منابع مرجع  

  

 

  مدیریت فایل ھا  

  .پذیر می باشد  در این بخش امکان ساخت شاخه و ارسال فایل به سرور و حذف فایل ھا امکان  

  ھا فایل تاریخ و سایز نوع، نام، در جستجو قابليت ھمچنين و سرور روی در آن کردن باز و فشرده فایل ارسال امکان  
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    گالری عکس  

در این بخش امکان تعریف و ساخت گالری عکس و گروه تصاویر و تعریف صفحه گالری جھت مشاھده در وب سایت وجود   

  .و کاھش حجم عکس ھا را به صورت اتوماتيک جھت نمایش در صفحة اول را دارا  باشد  Sizeداشته و امکان تغيير 

  (thumbnail)و نماھای فلش با قابليت حرکت تصاویر کوچک  interactiveروش به صورت  ۴امکان نمایش تصاویر به   

  امکان امتيازدھی به تصاوير توسط بازدیدکنندگان در گالری عکس استاندارد    

 

  تصویر روز   

  نمایش تصویر ھمراه توضيح در سایت  

    عکس جھت نمایش تصاویر آن به عنوان تصویر روزامکان تعيين یکی از گروه ھای گالری   

  )به صورت ترتيبی و اتفاقی ( امکان نمایش تصاویر متفاوت در صفحات سایت   

 

  در صفحات سايت   FLVامکان نمايش فایل   

 flvبدون نياز به نصب شدن درایور خاصی در کامپيوتر بازدید کننده امکان مشاھده فيلم با فرمت  flowplayerبا استفاده از پلير   

  flvھر فرمت فيلمی به فرمت  convertھمراه یک مبدل فرمت جھت . وجود دارد

   

  مدیریت لينک ھا

لينک و نمايش تعداد کليک لينک  در این قسمت امکان تعریف لينک ھای جدید و ویرایش حذف آن ، تعریف زیر مجموعه ھای آن  

  .ھا در سايت وجود داشته و می توان در این قسمت صفحه نمایش لينک ھا را مدیریت نمود 

 

  وبالگ  

گویی به نظرات وجود  در این بخش امکان تعریف گروه وبالگ و تعریف مطلب جدید و تعریف صفحه وبالگ ھمچنين امکان پاسخ  

داشته و مدیر وب سایت امکان ویرایش و حذف مطالب را دارا بوده و قابليت تأیيد مطلب جھت نمایش در وب سایت وجود 

 .و نام کاربری در سيستم لحاظ شود  IPه وسيله در ضمن امکان شناسائی نویسنده ب. داشته باشد 

  ھمچنين امکان تعيين دسترسي مديران به گروه ھای وبالگ

    spammingجھت درج نظر کاربران جھت جلوگيری از  Capchaنمايش 

 

  SiteMapنقشه سایت   

باید به صفحات مربوطه لينک  عناوین صفحات. توليد خودکار نقشه سایت از طریق آناليز صفحات ساخته شده در وب سايت   

  .باشند
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  جمالت متحرک  

در این بخش امکان ساخت و تنظيمات ظاھری ، سرعت و جھت جمالت متحرک و ھمچنين درج جمله در قسمتی از قالب   

  .پذیر خواھد بود  امکان

 

  چارت سازمانی   

  .امکان طراحی چارت سازمانی بصورت شماتيک و درختی   

    .مسئول ھر دپارتمان از ليست پرسنلامکان تعيين   

  امکان جابجائی یک دپارتمان ھمراه دپارتمانھای زیر مجموعه اش  

بدین شکل اگر کاربر در زمان مشاھده چارت سازمانی روی یکی از دپارتمان ھا کليک نماید ،  . امکان لينک دادن به ھر دپارتمان   

  صفحه مربوط به آن دپارتمان باز می شود 

    امکان تعيين رنگ بندی چارت سازمانی   

 

  اطالعات پرسنلی  

  .در این بخش باید بتوان اطالعات پرسنل را وارد نمود   

نام ، نام خانوادگی ، تحصيالت ، سوابق ، شرح وظایف ، آدرس ، شماره تماس ھا ، کد ملی ، شماره ( وجود اطالعاتی از قبيل 

  الزاميست) داخلی ، توضيحات ، محل خدمت ، نام ارگان و تصویر پرسنل پرسنلی ، شماره شناسنامه ، شماره 

    

  مدیریت انجمن

  .ھای مختلف ھمراه با سطوح دسترسی و امکان مدیریت بر آن وجود داشته باشد Forumدر این بخش امکان تعریف    

 

  مدیریت نظرسنجی  

ھای مختلف و تعيين تاریخ شروع و پایان نظرسنجی و امکان ویرایش و حذف و غيرفعال  در این قسمت امکان تعریف نظرسنجی  

در این بخش ھر کاربر . کردن وجود داشته و ھمچنين نمایش درصد جواب ھا و تعداد رأی برای کاربران قابل مشاھده می باشد 

ھای مکرر توسط یک شخص  گيری را دارا باشد تا از رأی IPباید قابليت کنترل  تنھا مجاز به دادن یک رأی بوده و سيستم

 . جلوگيری نماید 

  ھمچنين بايد امکان درج چندين نظرسنجی مختلف در يک سايت وجود داشته باشد
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  مدیریت رویداد ھا  

  .در این بخش رویداد ھای سازمان نمایش داده می شوند   

برگزارکننده ، نوع فعاليت ، عنوان ، گروه ، توضيحات ، تاریخ ، مکان برگزاري ، کشور و ( فيلدھای ھر رویداد باید حداقل شامل 

  .باشد ) شھر 

 

  مدیریت قوانين   

  .در این بخش قوانين و بخش نامه ھای داخلی سازمان مدیریت می شوند   

، تاریخ اجرا ، نھاد صادر کننده ، نھاد اجرا کننده ، فرد عنوان ، کلمات کليدی ، تاریخ ابالغ ( قوانين باید حداقل دارای فيلدھای 

  .باشند) ابالغ کننده ، فرد ابالغ شونده ، تصویر اسکن شده 

 

  مدیریت کدھا  

. به صورت يک کد جھت درج در سايت مي باشد .. ) مثل متن ، تصوير ، انيميشن فلش و ( این قسمت برای توليد يک محتوا   

  .فوق در سايت ، مي توان توسط قسمت مديريت کدھا محتوای کد فوق را تغيير دادپس از قرار دادن کد 

    امکان تعريف محدوده زماني نمايش کد  

 

  مرکز اسکریپت  

در این قسمت امکان اضافه کردن اسکریپ ھای مختلف مانند نمایش ساعت دیواری، نمایش درصد بارگذاری و غيره وجود   

  .داشته باشد 

 

  مزایده و مناقصهمدیریت   

  .در این بخش امکان درج و ویرایش و حذف مناقصه و مزایده جھت نمايش در سايت وجود دارد  

عنوان ، آگھی در محدوده ، منتشر کننده ، بھای اسناد ، طبقه بندی ، عنوان روزنامه ، تاریخ انتشار ، ( وجود فيلدھائی مثل 

  .الزاميست ) آگھی روزنامه ، متن آگھی آخرین مھلت ، شماره صفحه روزنامه ، تصویر 

 

  آھنگ پس زمينه سایت  

توانند از ليست  این قسمت امکان قرار دادن آھنگ ھای مختلف را برای وب سایت فراھم می کند به گونه ای که کاربران می  

 . آھنگ ھای موجود خود آھنگ مورد نظر را انتخاب کنند 

  .پخش در مناسبتھای مرتبط ھمچنين تعدادی از سرودھای ملي جھت 
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  مدیریت مقاالت  

  مقاله... امکان تعریف عنوان ، نویسنده ، منبع ، تصویر نویسنده و   

    htmlتوسط ويرایشگر  htmlامکان ثبت صفحات مقاله با فرمت   

  امکان ثبت فایل ھای ضميمه برای صفحات مقاله  

    تعریف کليد واژه ھای مقاله  

 

  وب سايت دانلود  

در این بخش می توان با تعریف گروه ھای مختلف و قرار دادن  فایل ھای مورد نظر در آن امکان  دانلود را به کاربران  داد ،   

  .بایست امکان ایجاد سطح دسترسی ھا مختلف برای فایل ھا امکان پذیر باشد  ھمچنين می

  .باشد Download.com عملکرد این بخش باید شبيه وب سایت 

 

  سايت لينکوب   

جھت نمایش لينک ھای متعدد در گروھھای متعدد طراحی  linkestan.comدر این بخش باید بتوان سایتی را مشابه سایت   

  .نمود 

 

  وب سايت آگھی  

در این بخش ساخت گروه آگھی ھا و درج آگھی و ویرایش و حذف آن به صورت ساختار درختي وجود دارد در این قسمت کليه   

  .وجود دارد ... مانند تاریخ ارسال ، ارسال کننده و عنوان ، وضعيت فعال بودن و انتقال آگھی به گروھی دیگر و عکس مواردی 

  .باشد istgah.com عملکرد این بخش باید شبيه وب سایت 

  

  نمایشگاه و فروشگاه مجازی  

  امکان تعریف گروه محصوالت  

در این بخش باید مشخص نمود که برای محصوالت ھر گروه محصول چه اطالعاتی باید . امکان تعریف خواص ھر گروه محصول   

، مدت  Bluetoothرنگی بودن صفحه نمایش ، امکان : مثال برای گروه محصول موبایل .وارد شده و سپس نمایش داده شود 

را تعيين نمود و مسلما وقتی تصميم به ثبت محصولی از گروه موبایل داریم باید اطالعات مربوطه را ... و  Javaشارژ ، اجرای 

  .برای ھر موبایل وارد نمود

این پوسته در زمان نمایش ليست محصوالت بکار رفته و این امکان را به مسئول وب . امکان تعریف پوسته کوچک برای محصول   

  .کند در حالت نمایش ليست محصوالت کداميک از اطالعات محصوالت نمایش داده شود  سايت می دھد که تعيين

  .امکان تعریف پوسته بزرگ برای زمانی که بازدیدکننده روی یکی از محصوالت در ليست محصوالت کليد می کند  
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  .باشد در این بخش نيز باید امکان تعيين چينش تصاویر محصول و اطالعات آن در صفحه وجود داشته 

  نمایش قيمت و لينک خرید محصول در زمان نمایش اطالعات محصول  

    امکان اضافه و حذف محصوالت در سبد خرید   

  امکان تعيين تعداد خرید از ھر محصول  

    تشکيل فاکتور برای مشتری  

  امکان تعيين روش ھای متفاوت پرداخت توسط مشتری  

پرداخت الکترونيک بانک سامان روش پرداخت آنالين توسط دروازه   

  ،پارسيان،پاسارگاد،ملت

  

  روش واریز به حساب بانکی  

    ارسال محصول درب محل و تسویه حساب در محل  

  امکان مشاھده ليست سفارشات ھمراه با روش و وضعيت پرداخت  

  ...)، دریافت شده و  در مرحله پرداخت ، آماده برای ارسال ، ارسال شده( امکان تعيين وضعيت انجام سفارش   

  )انبار ( تعيين تعداد موجودی محصول   

    تعيين استراتژی فروش بر اساس موجودی محصول و تعداد سفارشات  

  مشاھده آمار فروش  

    تعريف نمايندگی ھا  

  امکان تعريف درصد تخفيف و اعتبار برای نمايندگي ھا  

  )اقالم آنھا ، مشاھده صورت حساب اعتبارات ، مشاھده تخفيف مشاھده ليست سفارشات و ( کنترل پانل اعضاء   

    

  Recycle Binماژول 

  

شده اند را برگرداند و ) مثل حذف اخبار ( در بخش ليست عمليات کاربران بتوان بعضی از عمليات را که باعث تخریب اطالعات   

  .اطالعات از بين رفته را بازیابی نمود 

 

  ماژول پرسش و پاسخ  

در وب سایت و ایجاد گروه ھای مربوطه بوده قابليت ) ارتباط با ما(این بخش شامل ایجاد صفحه فرم ارتباط و مشاھده صفحه   

جواب به پرسش توسط مدیر ھر گروه و یا ارسال آن به مسئول مربوطه و یا حذف پرسش و قسمتی جھت سئواالت متعدد را 

  ردی که سئوال را مطرح کرده برای مدیر وب سايت مشخص استدر این بخش کامالً مشخصات ف. دارا می باشد 
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  فرم ساز ساده  

این قسمت شامل ساخت فرم جدید به وسيله فرم ساز و تعریف فيلدھا و تنظيم ظاھر و رنگ بندی فرم و ایجاد و ویرایش 

 . صفحه نمایش فرم بوده و به راحتی قابليت تغييرات در ظاھر فرم را دارا بوده است 

  .بوده و قابل ارسال به چندين ايميل و ھمچنين ذخيره در بانک اطالعاتي باشد  HTMLضمنا اطالعات پر شده بايد با فرمت 

  امکان تعریف نامحدود فيلد برای فرم  

    )فارسی و انگليسی ( امکان تعریف فيلد متنی   

  )فارسی و انگليسی ( امکان تعریف فيلد عددی   

    )فارسی و انگليسی ( پاراگرافی امکان تعریف فيلد   

  )فارسی و انگليسی (  RadioButton & ComboBoxامکان تعریف فيلد ھای تک انتخابی   

    )فارسی و انگليسی (  CheckBoxامکان تعریف فيلد ھای چند انتخابی   

  امکان تعریف فيلد ھای ارسال فایل  

فيلدھائی که حتما باید پر شوند ، حداقل و حداکثر محتوای فيلد ، فرمت ھا  (امکان کنترل بر روی محتوای وارد شده در فيلد ھا   

  ...)مثل ایميل و 

  امکان مشاھده فرم ھای پر شده در کنترل پانل   

    )نفر  ٣حداقل ( امکان ارسال فرم ھای پر شده به ایميل چندین شخص   

  امکان ارسال ایميل تائيد بعد از پر شدن فرم توسط کاربر   

 

  فرم ساز پيشرفته  

  .جھت پوشش کمبود ھای فرم ساز ساده به سيستم اضافه شده است ١١این ماژول در نگارش 

از امکانات ویژه این ماژول  HTMLساخت جدول در بانک اطالعاتی و ذخيره اطالعات در آن و ھمچنين طراحی فرم در ویرایشگر 

  .مي باشد 

  )قابليت طراحی فرم با ساختار دلخواه (  htmlطراحی فرم در ویرایشگر   

  ساخت خودکار جدول در بانک اطالعاتی برای ھر فرم و ذخيره اطالعات در بانک اطالعاتی  

  )textbox,textarea,radiobutton,checkbox,password,upload file(قابليت استفاده از فيلدھای   

 (Upload) به سرورقابليت تعيين حجم ، تعداد و پسوند فایل جھت رسال 

  قابليت ساخت زیر فرم  

مثال می خواھيم در یک فرم استخدام ، مشخصات اعضاء خانواده . برای پر نمودن بخش از یک فرم ، یک زیر فرم باز شود

برای این کار . بگيریمبا توجه به اینکه تعداد آنھا را نمی دانيم ، نمی توانيم به تعداد آنھا فيلد در نظر . متقاضی را دریافت نمایيم 

یک زیر فرم برای در یافت یک عضو خانواده درست می کنيم که کاربر با ھر بار پر نمودن آن ، اطالعات عضو به فرم اصلی اضافه 

  .می شود 
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قابليت ارسال بخشی از اطالعات فرم به بانک اطالعاتی و دریافت اطالعات مرتبط و قرار دادن اطالعات دریافتی در فيلد ھای   

به صورت مثال شماره پرسنلی را که کاربر پر نموده به بانک ارسال می کنيم و اطالع شخص مثل نام ، نام .  ajaxفرم به صورت 

  .ه و در فرم وارد می کنيم را دریافت نمود... خانوادگی و 

    قابليت اجرای جاوا اسکریپت  

  برای فيلد تاریخ) انتخاب کننده تاریخ (  date pikerاستفاده از   

    جھت جلوگيری از اتوماشين ھا captchaقابليت فعال سازی   

  " )کوچکتر و بزرگتر"پرشدن اجباری ، فيلد ایميل ، تعداد کاراکتر ھا،کنترل مقادیر عددی (ھای  validatorقابليت استفاده از   

    داخلی master/detailsامکان استفاده از   

  )خارجی master/detailsامکان استفاده از ( ھا از بانک ھای ارتباطی comboBoxقابليت خواندن مقادیر   

    به مدیر سيستم و کاربر بعد از پر شدن فرمبا متن دلخواه  smsامکان ارسال ایميل و   

  امکان ارسال لينک تائيد آدرس ایميل به پست الکترونيک کاربر  

اگر کاربر زمان پر کردن فرم ( کاربر و شماره کاربری  ipذخيره خودکار تاریخ ارسال فرم، مدت زمان پرکردن فرم ، کد پيگيری،   

login  باشد(  

  مشاھده نسخه چاپی اطالعات فرمامکان   

    unicتعيين فيلد ھای   

  اطالعات excelخروجی   

    ... )عضویت ، استخدام و ( انتخاب فرم ھای پيش فرض   

   WebRequestامکان ارسال و دریافت اطالعات توسط   

  * قابل انتخاب برای فرمدر طيف ھای متفاوت رنگی سبک آماده  ٢٤  

 

   (HotSpot)تصویر لينک دار  

  .توسط این ماژول می توانيد مناتقی از تصویر را مشخص نموده و به آدرس ھای دلخواه لينک دھيد   

 

 (SMS)سرویس پيام کوتاه   

  SMSاختصاص شماره اختصاصی برای ارسال   

    امکان تعریف گروه اعضاء پيام کوتاه  

  امکان تعريف اعضاء پيام کوتاه ھمراه شماره موبایلشان  

  )گروھی از اعضاء و یا شماره ھای خاصی ( امکان ارسال پيام کوتاه فارسی و انگليسی به   

  امکان پيگيری دریافت پيام ھای کوتاه ارسال شده به اعضاء  
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  پورتلت وب پروکسی  

  .می شود توسط این پورتلت امکان قراردادن تمام و یا بخشی از یک صفحه وب خارج از پورتال در اختيار کاربر مھيا   

 

    

 )کار جاری پيشرفته (  WorkFlowسيستم 

 drag & dropسامانه طراحی شماتيک کارجاری   

  قابليت طراحی کار موازی و شرطی با تعداد نا محدود مسير ھا  

  xml query , database connection, webservice , webrequest  امکان اتصال به انواع پایگاه داده توسط انواع متنوع ابزار ھا  

  امکان تعریف محاسبات و استفاده و صد ھا تابع محاسباتی عددی و متنی  

  * (schedule) ندی اجرای خودکار بامکان تعيين زمان  

  ارسال ایميل و پيام کوتاه  

 request approvalامکان تعامل با کاربر از طریق وب و ایميل   

  * )متنی ، عددی ، شرطی و آرایه ( قابليت تعریف انواع متغير در کارجاری   

  

  

 

  

  )  ساده کار جاری(  FormFlowسيستم 

  ترکيبی از فرم ھابه صورت  workflowطراحی فرم ھای   

    تعيين مسير گردش فرم   

  workflowتعيين سطوح دسترسی افراد به فرم   

پاراف ھای امکان پيگيری نامه توسط شماره پيگيری و مشاھده درصد پيشرفت نامه و   

  مسئولين

  

  امکان جستجو در آرشيو  

مسلما امکان انتقال فرم از . در کنترل پانل برای مسئولين و خروجی سایت برای کاربران  workflowامکان استفاده از فرم ھای   

  .خروجی سایت به کنترل پانل باید وجود داشته باشد 

  . مرحله امکان چرخش داشته باشد  ٣٠فرم باید حداقل تا   

    ... )و  IPنام ، نام کاربری ، ( امکان مشاھده اطالعات دقيق پر کننده فرم   
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 Presentانواع خروجی وب سايت   

مسئوليت نمايش صفحات سايت را بر عھده دارند و با درخواست . netدر اين نوع خروجي صفحاتي از نوع :  onlineخروجي   

با توجه به اطالعات سايت توليد و به کاربر نمايش  onlineمشاھده ھر صفحه ، برنامه فوق در ھمان زمان صفحه را به صورت 

بروز بودن % ١٠٠نياز  ھائي استفاده مي شود که حجم بازديد کننده کم دارند و sub portalاين نوع خروجي برای . ( دھد 

  . )اطالعات دارند 

 Ajaxاز فناوري  % ١٠٠با امکان پشتيباني  HTMLوب سايت بايد امکان توليد صفحات سايت را به صورت :  offlineخروجي   

در صورت تغيير ھر اطالعاتي ، صفحه نمايش دھنده اطالعات فوق بايد سريعا توسط وب سايت باز سازی شده . داشته باشد 

 subاين نوع خروجي برای . ( مربوط به صفحه جديد توليد شود  HTMLيا در صورت ثبت اطالعات جديد و صفحات جديد ، فايل  و

portal  ھائي استفاده مي شود که بازديدکننده بسيار زياد دارند و امکان ساخت ھر صفحه در زمان درخواست بازديدکننده

  .)نيست 

اين نوع خروجي ھر کاربر بتواند امکانات و ابزار ھای مورد نياز خود را در يک صفحه به  در :خروجي صفحه شخصي کاربران   

ھمچنين امکان تغيير رنگ بندی و صفحه مخصوص . ، بچيند  Ajaxو پشتيباني کامل از )  Drag & Dropبا امکان ( صورت دلخواه 

 . خود را نيز دارد 

شود که در اختيار کارمندان سازمان و يا بازديدکنندگان ويژه سايت  قرار  ميھائي استفاده sub portalاین نوع خروجي برای (

شود و قرار است به غير از مشاھده اطالعات مورد نظرشان ، توانائي کار با پورتلت ھای مختلف مورد نياز خود را نيز ،  داده مي

  )در يک صفحه داشته باشند

  توسط کاربرامکان تعيين تقسيم بندی صفحه / صفحه شخصی   

  امکان اضافه نمودن امکانات دلخواه به صفحه توسط کاربر /صفحه شخصی   

  Drag & Dropامکان جابجائی اجزاء امکانات اضافه موجود در صفحه به صورت  /صفحه شخصی   

  حذف ابزار ھای اضافی توسط کاربر /صفحه شخصی   

  تعيين ظاھر و رنگ بندی صفحه توسط کاربر /صفحه شخصی   

  امکان ذخيره و يا بازخواني مشخصات صفحه /صفحه شخصی   

  IE, Firefox, Operaمرورگر اصلي  ٣ھماھنگ با  /صفحه شخصی   

 

  ابزارھای کاربردی برای بازدیدکنندگان  

  دفترچه تلفن   

را وارد دفترچه ... ) ایميل و نام ، نام خانوادگی ، شماره تماس ، آدرس ، ( ھر کاربر می تواند اطالعات افراد مد نظر خود را مثل 

  و جستجو پيشرفته در اطالعات نيز وجود داشته باشد indexingھمچنين امکان  .تلفن خود کند 

  TaskManagerمدیریت کارھا   

  .در این بخش باید ھر کاربر امکان ثبت و مدیریت کارھای خود را داشته باشد 

  .و پيغام یادآوری باید وجود داشته باشد  taskدر این بخش امکان ثبت ساعت و تاریخ برای 

  )فارسی / انگليسی ( دیکشنری   
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  دفترچه یادداشت   

مطالب ثبت شده در این دفترچه به صورت آنالین در سرور ذخيره شود ، بدین شکل نيازی به ذخيره سازی متن یادداشت شده 

    .بعد از ھر بار تغيير نمی باشد 

  کانال ھای تصویری  

  مشاھده کليه کانال ھای صوتی تصویری تلویزیون ایرانامکان 

  ماشين حساب  

  پورتلت پست الکترونيک   

می باشند را در این پورتلت تعریف نماید تا کاربر بتواند در   pop3و  smtpکاربر می تواند ميل باکس ھای خود را که دارای 

  )ارسال و دریافت ایميل باشد ( ميل باکس باید شامل مدیریت  .صفحه شخصی خود ميل باکس خود را نيز مدیریت نماید 

  .ضمنا باید بتوان در آن واحد چندین ميل باکس را در یک صفحه مدیریت نمود 

 

  ابزارھای ارتباطی بين کاربران  

  ویدئو کنفرانس   

مرتبط می شود و در ماژول محدودیت در تعداد کاربران به پھنای باند ( امکان ارتباط صوتی ، تصویری بين چندین کاربر 

  )محدودیتی در نظر گرفته نشده باشد 

  .امکان استفاده از امکانات خاص دوربين ھا مثل بزرگ نمائی تصویر

  امکان تعيين دسترسی اعضا به یکدیگر بر اساس چارت سازمانی

  )پيام رسان ( مسنجر متنی   

    يک مسنجر ساده جھت چت متنی بين کاربران

  (White Board)برد پيام   

  در این بخش ھر کاربر می تواند مطالبی را وارد نماید تا دیگر کاربران امکان مشاھده آن را داشته باشند

 

  مدیریت سبک ھا  

  ھای صفحه شخصی وجود دارد) template(در این بخش امکان معرفی سبک ھا   

 

  مدیریت پورتلت ھا  

توليد شده اند می  SDKدر این بخش امکان تعریف و مدیریت گروه ھای پورتلت و ھمچنين تعریف پورتلت ھای جدید که توسط   

  .باشد 

  .نيز وجود دارد JSRدر پورتال جاوا امکان درج پورتلت ھای   
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  دسترسی اعضاء  

، سبک ھا و دیگر امکانات صفحه  در این بخش قادر به مشخص نمودن دسترسی اعضاء به پورتلت ھای صفحه شخصی  

  .شخصی می باشيد

  را به صفحه شخصی مشخص نمائيد (anonymous)ھمچنين می توانيد دسترسی بازدیدکنندگان ناشناس 

 

  وضعيت اعضاء  

  .بودن اعضاء قابل مشاھده می باشد  offlineو یا  onlineدر این قسمت وضعيت   

  .آنالین امکان خروج خودکار آنھا از پورتال وجود داردھمچنين با یک کليک بر روی کاربران 

 

  امکانات توسعه برنامه  

  .جھت توليد پورتلت ھا و توسعه پورتال توسط مشتری  APIو  SDKارائه   

 

  ارتباط با بانک ھای اطالعاتی  

  )…,MS-SQL,MY-SQL,Oracle,MS-Access(امکان اتصال به ھمه نوع بانک اطالعاتي    

    داخلي و خارجي Master Detailsپشتيباني از   

  CSSامکان تنظيم ظاھر فرم توسط   

    توليد فرم ورود داده  

  برای فرم ورود داده Unique,Validator,Default Valueامکان تعيين فيلد  / فرم ورود داده  

    انتخاب نوع ابزار برای ورود داده ھر فيلد / فرم ورود داده  

آدرس وارد کننده داده ، نام کاربری  IP( از جمله . امکان تعيين مقدار ھای پيش فرض سيستمي برای فيلد ھا  / فرم ورود داده  

  )و نام شخص وارد کننده داده ، تاريخ و زمان شمسي ورود داده 

  امکان مديريت و استفاده از فرم ورود داده در پنل مديريت ، خروجي سايت و کنترل پنل اعضاء سايت / فرم ورود داده  

  امکان اعمال انواع سطوح دسترسي برای مديريت و استفاده از فرم ورود داده در پنل مديريت و خروجي سايت / فرم ورود داده  

از يک جدول ) پس از پر شدن ھر بخش ، بخش ديگر به کاربر نمايش داده شود ( امکان توليد فرم چند بخشي  / فرم ورود داده  

  بانک اطالعاتي جھت جداول بزرگ

  توليد فرم ھای نمايش داده  

  )Join.(امکان نمايش تمام يا بخشي از فيلد ھای يک يا چند جدول در يک فرم نمايش داده  / فرم نمایش داده  

  صفحه بندی داده ھای خروجي فرم نمايش داده / فرم نمایش داده  
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و يا نمايش رکورد ھا به صورتي ) رکورد نمايش داده شود  ١٠مثال در ھر صفحه ( نمايش صفحه ای رکورد ھا  / فرم نمایش داده  

  تکي

فيلد از ھر رکورد نمايش داده شود و پس از کليد بر  ٣مثال در يک فرم فقط ( امکان اتصال يک فرم با فرم ديگر  / فرم نمایش داده  

  )روی يکي از رکورد ھای فرم ، فرمي ديگر ظاھر شود که کل فيلد ھای رکورد مذکور نمايش داده شود 

    )Image(تصويریو ) Label(امکان نمايش داده ھا به صورت متني  / فرم نمایش داده  

لينک به صفحات ( و يا لينک ھای خارجي ) لينک به فرم ھای نمايش داده ( امکان تعريف لينک داخلي  / فرم نمایش داده  

  .برای داده ھای متني و تصويری ) سايت ، فرم ھای ورود داده و يا لينک به ھر سايت ديگر 

    امکان اضافه نمودن فيلد ھای محاسباتي به فيلد ھای يک رکورد / فرم نمایش داده  

  امکان نمايش داده ھای فرم با اعمال فيلترينگ اجباری / فرم نمایش داده  

  به صورت خودکار بر اساس فيلد ھای انتخاب شده) advance(توليد فرم جستجو  / فرم نمایش داده  

  امکان مشاھده فرم ھای نمايش داده در پنل مديريت ، خروجي سايت و کنترل پانل اعضاء سايت / فرم نمایش داده  

مثال ھر بازديدکننده فقط يکبار ( امکان ايجاد محدوديت برای ورود داده توسط اعضاء و يا بازديدکنندگان سايت  / فرم نمایش داده  

  )فرمي را پر کند 

اگر در يک جدول برای ھر عضو ( امکان مشاھده اطالعات مربوط به ھر کاربر از يک جدول در پنل خود عضو  / فرم نمایش داده  

  )سايت يک يا چند رکورد وجود داشت ، ھر عضو در پنل خودش فقط اطالعات مربوط به خود را مشاھده نمايد 

بطور مثال، اگر در فرم نمايش ( امکان ارسال انواع پارامتر از يک فرم نمايش داده به فرم نمايش داده ديگر  / فرم نمایش داده  

داده  جدول شھر ھا روی نام يک شھر کليک شد ، نام شھر به جدول آدرس سازمانھا ارسال شود تا فقط آدرس سازمانھای 

  )شھر فوق نمايش داده شود 

 

 (Report Generator) سازگزارش   

  و قابليت اتصال به وب سرویس )…,MS-SQL,MY-SQL,Oracle(امکان تھيه انواع گزارش از ھر نوع بانک اطالعاتي   

   drag & dropدر محيط شماتيک به صورت  (T-Sql query)طراحی پرس و جو   

  (table & view)امکان اتصال بينھایت جدول و نمایه   

    queryامکان استفاده از پارامتر در   

این تصویر می تواند یک فرم اسکن شده باشد که ( امکان استفاده از یک تصویر به عنوان پس زمينه جھت خروجی گزارش   

  )اطالعات درون آن توسط گزارش ساز پر خواھد شد 

به صورت مثال در یک فرم کارنامه اطالعات دانشجو از یک . و یا یانک اطالعاتی در یک گزارش  queryامکان استفاده از چندین   

  دریافت شود و ریز نمرات نيز از یک بانک ms-sqlبانک 

 my-sql  گروه داده در کنار ھم در یک صفحه نمایش داده خواھد شد  ٢که ھر(  

  نسخه چاپی گزارش   

بطور مثال قبل از نمایش . ھای گزارش ساز  queryدریافت اطالعات از کاربر توسط فرم ساز پيشرفته و ارائه اطالعات به   
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اطالعات دانشجو و ریز نمرات استفاده  query کارنامه دانشجو شماره دانشجویی توسط فرم از کاربر دریافت خواھد شد و در دو

  .خواھد شد 

پر خواھند شد و در نھایت گزارش  step by stepدر این صورت فم ھا به صورت ( فرم نيز وجو دارد امکان استفاده از چندین 

  .نمایش داده خواھد شد

  .به صورت گزارش  step by stepنمایش اطالعات پر شده در فرم ھای   

    بعدی ٣بعدی و  ٢نمايش گزارش به صورت جدول و نمودارھای   

  امکان چاپ گزارشات  

    نمايش گزارشات در پنل مديريت و خروجي سايتامکان   

  امکان اعمال انواع سطوح دسترسي برای مديريت و مشاھده گزارش در بخش مديريت و خروجي سايت  

 

    

  توليد کنترل پانل برای اعضاء سایت

کاربر . توليد کنترل پانل برای اعضاء سایت امکان دریافت و یا ارائه اطالعات را برای مسئولين و اعضاء وب سايت بوجود می آورد

با وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود وارد پانل مخصوص به خود می شود و امکانات در نظر گرفته شده را بصورت منو 

  .  مشاھده خواھد نمود 

در صورتی که در یک دیتابيس خارجی اطالعات مربوط به کليه کاربران مثل فيش ( امکان مشاھده اطالعات مربوط به کاربر   

حقوقی و یا ساعات روزانه حضور کاربر در محل کار باشد ، وقتی کاربر منوی مشاھده اطالعات را انتخاب می کند فقط اطالعات 

  " ) فيلترینگ اطالعات "ش داده می شود کاربر فوق از بانک دریافت شده و نمای

  .این بخش امکان دریافت اطالعات از نرم افزارھای اتوماسيون مشتری را برای کاربر تھيه می کند

فرض کنيد یک بانک اطالعاتی جھت دریافت اطالعات از پرسنل تھيه شده است ، مثال ( امکان ورود اطالعات مربوط به کاربر   

  . )پروژه ، که ھر کاربر می تواند مراحل کار خود را ثبت نماید دریافت مراحل پيشرفت

 IPنام کاربر ، شماره کاربری ، تاریخ ،زمان و ( ھمراه اطالعات ثبت شده توسط کاربر امکان ذخيره اتومات اطالعاتی جانبی مثل 

  .وجود داشته باشد ) کاربر 

اطالعات وارد شده کاربران را به تفکيک کاربر وارد شده مشاھده در این صورت مسئولين زمان مشاھده اطالعات می توانند 

  .کرده و گزارش تھيه نمایند

کاربرانی که دسترسی به مشاھده گزارش ھائی را داشته باشند ، می توانند گزارشات فوق را در قالب ( مشاھده نمودار   

  )نمودار مشاھده نمایند

به این معنی که کاربر بتواند کليه اطالعات فقط اطالعات مربوط به خود را بصورت . در این بخش نيز امکان فيلترینگ وجود دارد 

  نمودار مشاھده نماید 
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  تکنيک ھا و ابزار ھای امنيتی  

  جھت رمزنگاری اطالعات SSLپشتيبانی از   

   SQL Injectionکنترل مبادی ورودی به جھت جلوگيری از   

  OTPبه روش  USBامکان ورود به سيستم توسط توکن   

   Single Sign on (SSO)امکان ورود به سيستم به صورت   

  تعيين گروه ھا و کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت  

   (Role)تعریف نقش ھای کاربری   

  تائيد چند سطحی اطالعات  

    قابل مشاھده در کنترل پانل Logامکان ذخيره کليه عمليات کاربران به صورت   

/ حذف " نوع رویداد " / نام ماژول"محل رویداد / نام کاربر / نام وب سایت (کاربران بر اساس  Logامکان جستجو و فيلترینگ   

  ...)نام آيتمی که رویداد در آن اتفاق افتاده است و ..." / ثبت و / ويرايش 

    تشخيص و مقابله با حمالت  

  مجوز دھی تا سطح رکورد و فيلد  

    USB، برنامه ریزی و مدیریت توکن ھای  CAنرم افزاری برای توليد   

  نظارت نامحسوس  

، ... در صورت بروز ھر نوع مشکل عملکردی مثل پایين آمدن سرعت سرور و ( سيستم ارسال گزارشات عملکردی سيستم   

  )اطالعات مربوطه فورا به شماره موبایل مسئولين سایت ارسال شود 

در صورت بروز ھر نوع مشکل امنيتی مثل انواع حک ، اطالعات مربوطه فورا به ( سيستم ارسال گزارشات امنيتی سيستم   

  )شماره موبایل مسئولين سایت ارسال شود 

در صورتی که کاربر بيش از عدد وارد شده در این بخش ، رمز را اشتباه وارد نماید ، کاربر فوق ( کنترل دفعات ورود رمز اشتباه   

  )بود به مدت تعيين شده قفل خواھد 

تصویری که در آن يک سری حرف و عدد به ( ھا  Automationجھت جلوگيری از کشف رمز توسط  CAPTCHAامکان فعال سازی   

  )صورت ترکيبی و بھم ریخته وجود دارد و کاربر باید متن درون آن را خوانده و در یک جعبه متن وارد نماید 

  ) allowو  Denyھای  IP تعيين( جھت محدود نمودن قابليت ورود به سيستم  IPامکان تعيين محدوده   

  امکان تعيين محدوده زمانی برای ورود مدیریان به بخش کنترل پانل  

به صورت رمز شده در بانک ) مثل کلمه عبور ( نگھداری اطالعاتی که جنبه امنيتی دارند   

  )  MDF( اطالعاتی 

  

  Active Directoryاحراز ھويت با استفاده از   

    سيستم ھای مقاومت در برابر بارگذاری بيش از حد به منظور قطع سرویس سایت  
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  مدیریت بنر ھا   

  امکان گروه بندی بنر ھا  

    ... )ساعت ، تاريخ روزھای ھفته و (تعيين محدوده زماني نمايش ھر بنر   

  تعيين حداکثر تعداد نمايش و کليک ھر بنر   

    ... )به ترتيب ، اتفاقی ، زیر ھم و ( روش ھای متعدد نمايش بنر   

  

  مدیریت منوھا  

    امکان ساخت منوھای متعدد به تعداد نامحدود  

در این منو ( امکان توليد منو ھای کرکره ای   

وقتی نشانگر موس را بر روی منوھای اصلی 

در صورت داشتن زیر منو ، زیر منو باز می بریم، 

  .خواھد شد

با توجه به اینکه امکان دارد تعداد منو ھا و زیر منو ھا زیاد باشد و باعث سنگين شدن ( در منو  Ajaxامکان استفاده از تکنولوژی   

را برای منو فعال نمود تا اطالعات زیر منو در صفحه نباشد و در صورتی که نشانگر موس بر  Ajaxصفحه شود، بتوان تکنولوژی 

  .روی آيتم ھا برود ، زیر منو ھا بارگذاری شوند

    .منو ھای کرکره ای به صورت عمودی و افقی قابل نمايش باشند   

بودن زیر منو ، زیر منو  با کليک بر روی ھر آيتم ، در صورت دارا( امکان توليد منوھای درختی   

  )رده زیر مجموعه را نمایش دھد  ٣این منو باید حداقل تا . ھا در خود منو باز خواھد شد

  

  

 

 

  

  :پشتيبانی از انواع منوھای برگه ای  

می وقتی نشانگر موس بر روی عنوان برگه ھا می رود ، محتوای مربوط به برگه در زیر عناوین مشاھده ( منوی برگه ای افقی 

  )شود 

  

  

  

وقتی نشانگر موس بر روی عنوان برگه ھا می رود ، محتوای مربوط به برگه در سمت راست و یا چپ ( منوی برگه ای عمودی 
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  )عناوین مشاھده می شود 

  

  

وقتی روی ھر آيتم کليک مي کنيم ، (  Accordingمنوی برگه ای 

ز می عنوان به سمت باالی منو حرکت کرده و محتوای مربوطه با

  )شود 

  

 

  

  

  

  جستجوگر داخلی وب سایت  

مثل اخبار، مقاالت . کليه داده ھائی که توسط کنترل پانل مدیریت وارد شده است ( امکان جستجو در بانک اطالعاتی برنامه   

  ... )لایر محصوالت ، متون و 

  )Office 2003-2007, XML, PDF, RTF, TXT, aspx, html, aspx, jsp(امکان جستجو در فایل ھا و مستندات   

  )انگليسی / عربی / فارسی ( قابليت جستجوی سه زبانه در محتوای وب سایت   

اخبار ، متون ،گالری (   با وارد نمودن کليد واژه ھا در جعبه جستجو ، کليد واژه ھا در کل محتوای وب سایت( جستجوی سریع   

  .جستجو شده و نتايج نمایش داده شوند... ) و 

  )قابليت جستجو در بخش خاصی از وب سایت ( جستجوی پيشرفته   

    )زمان ثبت مطالب ( جستجو در محدود زمانی خاص   

  and/orوجود امکان جستجوی منطقی   

    ھمراه مشخص نمودن کليد واژه در متن  امکان نمایش خالصه مطالب در نتيجه جستجو  

  جستجوبرای ھر نتيجه ) rank(امکان تعيين رتبه   

    امکان نمایش تعداد کل نتایج یافته شده  
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  جستجوی وب  

     (World Wide Web)امکان جستجوی کليد واژه ھای در وب   

  

  Content Relation With Keywordارتباط محتوای مرتبط توسط کليد واژه   

  امکان تعيين کليدواژه برای صفحات و ماژول ھا  

مقاالت، گالری عکس، فروشگاه مجازی، مديريت بانک ھا، وبالگ، مناقصه، مزايده، انجمن ھا، اخبار، صفحات پاراگرافی، 

  مديريت رویداد ھا

  .سيستم به طور خودکار در بخش تعيين شده صفحه،عناوين محتوياتي مشابه محتوای حاضر صفحه فعلی را نمايش می دھند  

 

  ابزارھای اطالع رسانی  

  قابليت انتخاب شھر توسط کاربر)  weather.irبر اساس سایت ( گزارش آب و ھوا   

    اعالم نرخ ارز بر اساس وب سایت بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران  

  اعالم اوقات شرعی روز بر اساس کليه شھر ھای ایران  

    اعالم ساعت و تاریخ روز  

  تقویم و مناسبت ھا  

 

 

  رعایت استانداردھای وب   

  W3Cتھيه شده توسط CSS (Cascading Style Sheets) استفاده از استاندارد ھا   

 (World Wide Web Consortium  

 World Wide Web) تھيه شده توسط XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) استفاده از استاندارد ھا   

Consortium) W3C   

  .کارکرد در کل مرورگر ھا جھت  (Client)برای برنامه ھای سمت مشتری  JavaScriptاستفاده از زبان   

  .که در ھر مرورگری با ھر تنظيماتی قابل اجرا نمي باشند   VB-Script , ActiveX, Appletپرھيز از برنامه ھائی به زبان   

  جھت تبادل داده با وب سایت ھای دیگر XMLپشتيبانی از تکنولوژی   

    استفاده گردد UTF-8استاندارد متن از   

  .وجود داشته باشد Excelاز گزارشات وب سایت امکان دریافت خروجی   
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  ارائه مستندات  

  صفحه تمام رنگی  ٤٥٠) نسخه ديجيتال ( و فايل ) نسخه چاپ شده ( مرجع کامل کار با سيستم به صورت کتاب   

  ... )باال بردن امنيت و سرعت ، نرم افزار ھای سازگار مثال آنتی ویروس ھا و ( مستندات فنی   

  

 

  سيستم پشتيبان گيری   

  تھيه نسخه پشتيبان از بانک اطالعاتی برنامه و امکان بازیابی نسخه پشتيبان بر اساس تاریخ  

   . امکان تعيين تھيه نسخه پشتيبان خودکار روزانه ، ھفتگی ،ماھانه به صورت مرتب   

  

  

 

  پانل کاربری   

  امکان ارسال اطالعيه توسط مدیر سایت به گروه ھای کاربری دلخواه  

    امکان ارسال و دریافت پيام توسط اعضاء به یکدیگر   

   مدیریت فرم ھای کارجاری و کارتابل  
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  پورتال آفالین مدیریت کنسول  

  HighPortal Admin Console صورت به برنامه این.  باشد می پورتال آفالین مدیریت برنامه تنھا و اولين windows application 

  . داراست را پورتال مدیران کامپيوتر روی بر نصب قابليت و شده طراحی آریانيک فنی تيم توسط

  

 

     محصول توليد دالیل  

  : وب محيط ھای محدودیت  

 کاربر ارتباط  عمليات ميان در که صورتی در.  باشد می بزرگ دردسری ھميشه وب در اطالعات باالی حجم ارسال یا و دریافت
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 روبرو Timeout پيغام با معموال طوالنی محاسبات انجام زمان در یا و نماید اقدام ابتدا از مجددا شود قطع اینترنت با

 می برخوردار بيشتری پایداری از وب تحت ھای برنامه با مقایسه در windows application برنامه یک که صورتی در .شویم می

  . باشد

  : اینترنت پایين سرعت  

 به دسترسی کال نيز ھایی زمان در. شود می زمان اتالف موجب محتوا آنالین ورود ، اینترنت پایين سرعت به توجه با 

 و ھستيد خود کامپيوتر در آفالین صورت به محتوا درج به قادر شما ، پورتال مدیریت کنسول توسط .  باشد نمی مقدور اینترنت

  . نمائيد منتقل سرور به را آنھا کليک، یک با توانيد می  باشيد داشته تمایل که زمان ھر در سسپس

  : پورتال چندین مدیریت  

 مجزا بستر و سرور ٢ در که اینترانت و اینترنت پورتال ٢ مثال(  باشد پورتال چندین دارای شما سازمان که صورتی در 

 ثبت را محتوا و شده آنھا مدیریت ھای محيط وارد گانه جدا بایست می ، پورتال چند در محتوا یک ثبت جھت.)  اند شده نصب

 کنسول در محتوا درج از بعد.  باشيد می مختلف ھای پورتال و سرورھا تعریف به قادر شما پورتال مدیریت کنسول در . نمائيد

 مقصد کنسول در .نمائيد رھا نظر مورد مقصد روی بر را محتوا Drag & Drop عمليات توسط باید وب به آنھا انتقال برای مدیریت

 روی بر محتوا اگر ) . پورتال یک ھای سایت وب از یکی یا و خاص پورتال یک ، ھا پورتال کل(  اند شده بندی دسته رده ٣در ھا

 می کپی آنھا ھای سایت وب تمام و اند شده معرفی سيستم در که ھایی پورتال تمامی در ، شود رھا)  ھا پورتال(  آیتم

 فقط که صورتی در و شده کپی پورتال آن ھای سایت وب کل در فقط ، شود رھا خاص پورتال یک روی بر که صورتی در . شود

  . شد خواھد کپی سایت وب آن در فقط ، شود رھا سایت وب یک روی

  : امنيت ارتقاء  

 از  مدیر که صورتی در.  نماید وارد را خود عبور کلمه و کاربری نام روز در بار چندین مدیر باید ، وب طریق از پورتال مدیریت جھت 

 Clear صورت به عبور کلمه و کاربری نام ، نکند استفاده سيستم در ورود جھت ssl یا و دیجيتال امضاء مثل خاص ھای ابزار

Text مدیریت کنسول به را پورتالی شما که زمانی . شود امنيتی مشکالت بروز باعث تواند می که شود می منتقل سرور به 

 ارائه به نيازی  اطالعات ارسال  جھت آینده ھای روز در و کنيد می معرفی سيستم به را user/pass بار یک ، کنيد می معرفی

 Clear Text صورت به تا نموده کد ارسال از قبل را امنيتی اطالعات کنسول که است ذکر به الزم.  ندارد عبور کلمه و کاربری نام

  )ssl مشابه( نشوند ارسال

 

  موبایل مخصوص پانل کنترل  

 ، خبر قالب در موبایل با را آن زمان ھمان و بگيرید عکس خود موبایل توسط  

  . نمائيد ارسال سایت وب به تصویری گزارش یا و عکس 

 توسط که صورتی در پانل کنترل آدرس زدن با(  مرورگر خودکار تشخيص    

 پانل کنترل خودکار صورت به باشيد شده پانل کنترل وارد ، موبایل مرورگر 

  ) .شد خواھد ظاھر موبایل

  ) عبور تغييرکلمه مثل. (  دھيد تغيير را خود امنيتي تنظيمات ، نياز صورت در  
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 پایين ھای سرعت با ھمخوانی جھت سبک و ساده بسيار طراحی دارای  

  .اینترنت

  

  موبایل مخصوص سایت وب خروجی  

 طریق از را شما سایت وب که ھست  کنندگانی بازدید مخصوص موبایل خروجی(  کننده بازدید مرورگر خودکار تشخيص    

  )کنند می مشاھده موبایل
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 CSSمدیریت سبک ھا   

ھمچنين امکان تعيين ساختار ھا  و سبک ھای متفاوت . در این ماژول کاربر می تواند ساختار و یا سبک انواع محتوا را تغيير دھد     

  . برای یک محتوا وجود دارد 

تصویر و یا عنوان خبر در یک صفحه قرمز و در صفحه بطور مثال خالصه خبر در یک صفحه دارای تصویر بوده و در یک صفحه دیگر فاقد 

  .دیگر آبی می باشد 

  .ھا و در سمت چپ امکان تعيين سبک به صورت ويزاردی قرار دارد CSSامکان تایپ دستی  CSSدر سمت راست بخش مدیریت 

    

  

  * مدیریت تگ ھا  

  امکان سيستم سازی بدون برنامه نویسی  

  امکان اتصال به انوع بانک ھای اطالعاتی   

   امکان استفاده تگ به عنوان یک ماژول و یا یک سرویس دھنده  

   Thumbnail makerامکان استفاده از سرویس   

  

  * انواع ویرایشگر ھای حرفه ای و ھوشمند  

  ) HTML wysiwyg  )FCKEditor, CKeditor, TinyMCE, Asbruنوع ویرایشگر  ٤  

  دارای قابليت تشخيص فرامين ، ھشدار ھا و خطا ھا(  HTML, CSS, Javascript, T-SQLویرایشگر ھوشمند برای  ٤  

   قابليت تعيين ویرایشگر پيش فرض و امکان سویچ بين ویرایشگر ھا در لحظه  
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  * مانيتورینگ سرور و پورتال  

 ) CPU Usage , .Net Framework Execution Time , I/O Wait( مشاھده منابع و کارایی سخت افزار سرور   

    )تعداد کاربر ھمزمان و زمان توليد صفحات ( مشاھده وضعيت پورتال   

   ) تعداد پرس و جوی دریافتی از پورتال در ثانيه ( مشاھده وضعيت بانک اطالعاتی   

 

  خدمات  

  )تلفن  ایميل ، سيستم تيکتينگ ،( یک سال خدمات پشتيبانی رایگان توسط   

    یک سال بروزرسانی رایگانو  سال خدمات پشتيبانی با اخذ ھزینه ٥تضمين حداقل   

   به مدت یکسال (Isolated Hosting)ارائه یک ھاست رایگان   

  

  

  ١٢: نگارش   -  ٢۵/٩/١٣٩١: آخرين ويرايش 


