
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عمومی هاییتقابل 

 نیاز،هدف و مخاطبان سایتنیازسنجی و طراحی جذاب صفحات داخلی متناسب با 

 سیستم امنیت اختصاصی
کاربر  یت ردیابیباقابل sql injection ،xssسیستم جلوگیری از انواع حمالت هک مانند:

 مخرب

 https (ssl)پروتکل 

 صورت به هک است کامپیوتری هایشبکه در اطالعات امن انتقال برای ارتباطی پروتکل یک

 ابرمتن قالانت پروتکل روی بر ارتباط یک شامل HTTPS. شودمی استفاده اینترنت در خاص

 HTTPS از فادهاست اهداف ترینمهم. شودمی رمزگذاری انتقال الیه امنیت توسط که است

 .است انتقالی هایداده یکپارچگی و خصوصی حریم از حفاظت وبگاه، سنجیاصالت

 CDNتکنولوژی 

 (Content Delivery Network مخفف عبارت )

 می ارقر جغرافیایی مختلف نقاط در سرورهایی، است محتوا توزیع شبکه یک CDN واقع در

 به ستا تر نزدیک سایت بازدیدکننده موقعیت به سرور کدام اینکه به توجه با و گیرند

 به که ودش می فراخوانی سروری از سایت اطالعات واقع در. شود می داده پاسخ ها درخواست

 .شد خواهد لود بیشتر سرعت با سایت ترتیب بدین ،باشد تر نزدیک کاربر موقعیت

 سرور ابری

 (Cloud Computing) ابری رایانش پلتفرم در که بوده منطقی سرور یک ابری سرور

 اختصاصی ایسروره همان ابری سرورهای واقع در. شود می ارائه اینترنت بستر برروی و ایجاد

 .شوند می ارائه ابری رایانش محیط در و ابری زیرساخت برروی که هستند مجازی

 کاربرپسندرابط کاربری ریسپانسیو و  رابط کاربری آسان

 یاگونهبه تیساریسپانسیو به معنای پاسخ گرا یا واکنشی هست. به این معنا که طراحی وب طراحی ریسپانسیو 

 .شودیم نمایش داده یدرستکه در صفحات مختلف و ابزارهای متفاوت سایت به باشدیم

 سفارش و اضافه سازی زبان دلخواه امکان  زبان نهایتیب سفارش 

 ی سفارشی با صفحات دلخواههافرماتصال  صفحات انواع بهها فرم انواع اتصال امکان

 ویرایش آسان محتوای سایت wordا کارایی شبیه افزار ویرایشگر متن بنرم

 کاربران یهافرمگرفتن خروجی از  Excelو  wordگرفتن خروجی 

 مجهز به زبان هارمونیکا برای کاربران مبتدی به همراه آموزش مبتدی کاربران توسط نویسی کد امکان

    سفارشی صورتبه قالبرایگان و یا طراحی  صورتبه تغییر قالب با یک کلیک     قالب آسان و راحت تغییر

 یتساوبمدیریت کلیه تنظیمات    یکپارچه تنظیمات سیستم

 و هزینه هرکدام ونقلحملامکان تعیین نوع  پیشنهادیونقل حمل

 واحد فروش، واحد خرید، واحد مانند کاربران انواع تعریف امکان

 کنندهینتأم
 متفاوتی کاربری با سطوح دسترسی و پنل های هانوعامکان تعیین 

  short code  ویژگی شدن اضافه

 (هاقالب مدیریت و سازییشخص جهت)
 امکان تعیین کدهای کوتاه برای تغییرات در قالب سایت 

 مدیریت تمام انواع کاربری در قسمت مدیریت اشخاص   مدیریت یکپارچه کاربران

 سیستم مدیریت اعضا و کاربران 
 کاربران در سایت یبندقابلیت ثبت، جستجو و گروه

 رانی کاربو ارسال پیامک برااکسل از اطالعات کاربران سایت  قابلیت گرفتن خروجی ورد و

 کنترل پنل مدیریتی آسان پنل کاربردی)امکان مدیریت سایت توسط چند نفر(

 در منوهای سایت ییراتقابلیت ایجاد ، فهرست کردن و ثبت تغ مدیریت منو 

 یبندبه همراه ایجاد دسته صورت نامحدودافزودن تصاویر بهامکان  یمدیریت گالر

 قابلیت درج و ویرایش تگ،هم در قسمت پروفایل و هم در کلیه صفحات سایت سازی سایتینهبهابزار تنظیم متاتگ جهت 



 

 

 

 

 / تلگرام های پیامکییتابلق

 ارسال و دریافت پیام کوتاهلیست 

 ، کد پستی، اکسل ، دفترچه و... یاپنل ارسال پیامک تبلیغاتی منطقه

 دریافتی و ارسالی در قالب ورد و اکسل  هاییامکامکان گرفتن خروجی پ

 تور، پرداخت و... به کاربران آمد گویی، فاکخوش هاییامکارسال اتوماتیک پ، مشتریان یتمامارسال پیامک به

 خبرنامه پیامکی و قابلیت عضویت کاربران در خبرنامه 

 کارت ویزیت دیجیتال

 )یادآور( شدهیبندزمان پیامک ارسال

 اتوماتیک سایت  هاییامکقابلیت تنظیم هوشمند متن کلیه پ

 پیامکی مسابقه برگزاری امکان

 سنجی از کاربرانامکان نظر

 ارسال کلیه گزارش ها )خرید و رزرو و ... ( به تلگرام

 

 

 

 

 یبندسیستم ارسال اخبار، رویدادها و نکات روز در سایت به همراه دسته مدیریت اخبار و رویدادها

 سایت شدهیفتبلیغات در فضاهای تعرو ویرایش امکان درج   تبلیغات مدیریت سیستم

 یبنددسته یتدیگر باقابل هاییتمعرفی سا مرتبط هاییتمدیریت پیوندها و ارتباط با سا

 اجتماعی یهالینک دهی به شبکه تلگرامامکان ایجاد ارتباط با 

 محافظتی در مقابل هک شدن هاییهالایجاد  هک حمالتگزارش هوشمند 

 درج عکس، ویدئو و فایل در صفحات امکان رسانه

 مدیریت صفحات

 ایجاد نامحدود صفحه امکان 

 امکان ویرایش چیدمان تمامی صفحات سایت 

 امکان جستجو در صفحات سایت توسط کاربران 

 شود یمداده نمایش  سایت  که در کنار آدرس کوچکبسیار  آیکون یک  Faviconقابلیت آپلود و تنظیم آیکون 

 امکان معرفی و اتصال صفحات سایت به گوگل گوگل(SEO)مناسب RSS/XMLنقشه سایت 

 خودکار صورتایجاد نقشه سایت به ارسال اطالعات به گوگل

 های ایمیلییتقابل

 درس سایت آایمیل آدرس اختصاصی، روی 

 ارسال اتوماتیک ایمیل،  فاکتور، پرداخت و ... به کاربران  

 فراموشی رمز

 فعال سازی ایمیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%DA%A9


 

 

 امکانات اصلی

 پرتال سازمانی هتل و رستوران آموزشگاهی تجاری یرساناطالع طراحی

 پشتیبانی خدماتسال  یک
     

 فایروال امنیتی

     

 میزان فضا )هاست(

      سال یک برای نامحدود

 نوع کد نویسی

ASP.NET , C# , MS SQL , Ajax , JSON , CSS , 

HTML , Jquery 
     

 منو اصلی مدیریت
     

 (CMS) مدیریت مطالبسیستم 

 صورت نامحدودارسال و ویرایش مطالب به -1

متنوع در  یبندسیستم ارسال مقاالت به همراه دسته -2

 سایت

ای امکان درج و ویرایش کلمات کلیدی در موتوره -3

 جستجو

 مار بازدید از هر مطلبآنمایش  -4

 هاتگ ،مدیریت برچسب مطالب -5

 متنامکان لینک دهی به  -6

 جهت سئو  متن  سازیینهامکان به -7

 مکان درج مشابه مطالبا -8

     

 یاحرفهادیتور 

      امکان تراز بندی و ویرایش مطالب

 گزارشات  سیستم

 زارش ساالنه )برای شرکت های خدماتی(گ -1

 رش برترین مشتریانگزا -2

 رش محصوالت پرفروشگزا -3

 کاربران راضی -4

 کاربران ناراضی -5

     

 پیوندها مدیریت

 هایسایتوب هایلینک مدیریت و ویرایش درج جهت

 سایت در دیگر
     



 

 پرتال سازمانی هتل و رستوران آموزشگاهی تجاری یرساناطالع طراحی

 سیستم ثبت نظرات

      قابلیت فرم ثبت نظرات و ارتباط  با مدیر

 پیامک مدیریت سیستم

 و ارسال جهت ،  پیامکی پنل برای اختصاصی شماره یک نمودن فعال

 دیجیتال ویزیت کارت پیامک، دریافت
     

 (CRMسیستم مدیریت ارتباط با مشتریان)

  کاربران بندیگروه و ویرایش و ثبت امکان -1

 نکاربرا اطالعات اساس بر ساز گزارش سیستم -2

 یادآور سیستم -3

 پیامک ارسال سیستم -4

 بازاریابان، گان،نمایند) سطوح در فروش عوامل تعریف امکان -5

 پورسانت یمحاسبه و تخصیص با همراه(فروش همکاران

 ریخچه خریدمشاهده تا  -6

 تغییر رمز کاربری -7

     

 دیجیتال ویزیت کارت

      صورت اتوماتیکارسال متن موردنظر به

 ازدواج و تولد تاریخ تبریک هوشمند سیستم

 اشخاص، ندهپرو درون مهم هایتاریخ سایر و ازدواج تولد، زمان درج با

 .کرد تعیین را اشخاص برای اتوماتیک پیامک متن توانمی
     

 مدیریت خبرنامه

      قابلیت عضویت کاربران در خبرنامه و ارسال به تعداد نامحدود

 تبلیغات مدیریت سیستم

      یتساوبهای تبلیغاتی درون یآگهدرج و پذیرش 

 مدیریت ایمیل

      هاایجاد، دریافت و مدیریت ایمیل

 یاحرفهتنظیمات 

 تنظیمات پیامک -1

 یل انبوهتنظیمات ایم -2

 تنظیمات تلگرام -3

 نالین و .... (آها )پشتیبان یپتاسکر -4

     

 حسابداری شخصی

 عضاءامدیریت کیف پول، گزارش بدهکاران و بستانکاران تجاری امکان 

 
     

 نویسی کد امکان با قالب مدیریت سیستم

ی سایت هامتنهت ویرایش قالب، ویرایش متن سایت و مدیریت ج -1

 کد نویسی صورتبه

 باشد:ی زیر میهاقالباین قسمت شامل  

 البما، ق درباره قالبآرشیو،  صفحات، قالب اصلی، قالب صفحه قالب

شگاه، فرو گالری، قالب داخلی صفحه گالری، قالب ما، قالب با ارتباط

 کاربران، قالب مدیریتی صفحه فروشگاه، قالب داخلی صفحه قالب

 خالی فریم وبالگ، قالب جستجو، قالب

 

     



 

 پرتال سازمانی هتل و رستوران آموزشگاهی تجاری یرساناطالع طراحی

 ساز فرم

      فرم مدیریت و ایجاد

 (هابانکبانکی )تمام  یهادرگاه از پشتیبانی

 کیش ایران

 کیش سامان

 پرداخت نوین

 پرداخت به

     

 مدیریت درگاه پرداخت و تنظیمات

  ینقابلیت پرداخت آنال -1

 ارت به کارتقابلیت پرداخت فاکتور از طریق ثبت فیش بانکی یا ک -2

 محل در پرداخت -3

 مالی رسیدهای و فاکتورها مدیریت -4

 هاتراکنش فروش و گزارش گزارش -5

     

 مرکز آپلود

      مدیاها و مولتیامکان آپلود فایل

 چک یادآور مدیریت سیستم

 یختار یادآوری جهت پیامک طریق از چک تاریخ ثبت با قسمت این در

 چک
     

 پرینت قابل فاکتور ارائه

 مشتری هر برای مجزا فاکتور صدور قابلیت

 مشتریان ایمیل به فاکتور خودکار ارسال قابلیت
     

 قابلیت اتصال به تلگرام

صورت م و انتقال مطالب و محصوالت بهکانال تلگرا IDوارد نمودن  -1

 خودکار به کانال تلگرام 

 رسال پیام به کانال پشتیبان با انجام هرگونه تراکنش ا -2

     

 اندروید افزارنرمارسال مطالب به 

      نسخه اندروید روزرسانی مطالب درامکان به

 آنالین پشتیبانی سیستم

      امکان پشتیبانی و گفتگوی آنالین مدیر سایت با کاربران

 باشگاه مشتریانامکان صدور کارت 

 صدور کارت اختصاصی برای هر مشتری

 امکان پرینت کارت مشتریان
     

 ساده حسابداری

 کان ثبت و ویرایش اسنادام -1

 مکان گزارشگری از  بدهکاران و بستانکاران تجاریا -2

 شدهثبتی هاچکگزارش  -3

 هاچکیادآور  -4

     

 سبد خرید و سفارشات

 ثبت و ذخیره سفارشات خریدامکان  -1

 رائه فاکتور خرید به مشتری و فروشندها -2

 یگیری به مشتریپقابلری ارائه کد رهگی -3
 

     



 

 پرتال سازمانی هتل و رستوران آموزشگاهی تجاری یرساناطالع طراحی

 محصول نظرسنجی سیستم

 جهت سایت در( سؤاالت کردن مطرح طریق از) نظرسنجی یک ایجاد

 بهبود عملکرد شرکت
     

 تمحصوالمدیریت کامل 

 صورت نامحدودامکان ثبت، معرفی و ویرایش محصول به -1

 های مختلفیستلها و یبنددستهیشرفته پامکان ساخت  -2

 ،محصوالت و خدمات بر اساس برند یبندامکان دسته -3

 محصوالت ینترکاالهای مرتبط، جدیدترین و محبوب -4

 امکان گرفتن خروجی اکسل از محصوالت -5

 اسالیدشو در سایت صورتبهقابلیت نمایش عکس محصوالت 

 مکان درج عکس، فایل و ویدئو در محصوالتا -6

 امکان تعریف موجودی محصوالت -7

مختلف)پست،  هایینهدریافت کاال با هز یهاامکان تعریف روش -8

 پیک، تیپاکس و...(

 مشابهوالت امکان درج محص -9

 ثبت هزینه ارسال -10

     

 محصوالت گارانتی و پشتیبانی سیستم

 محصول،کد محصول،کد نام فیلدهای ثبت با قسمت این طریق از

 تاریخ و گارانتی

 و ایدساندهر فروش به که محصوالتی از لیستی توانیدمی مشتری خرید

 .باشید اید،داشتهکرده گارانتی را هاآن

     

 محصول کد صدور طریق از پیامکی یدوفروشخر

 رسال کد محصول از طرف مشتری جهت خرید محصولا -1

ر  پاسخ به مشتری توسط سیستم )متن پیامک ارسال خودکا -2

 توسط فروشنده قابل مدیریت است.(

 رسال یک نسخه از پیام دریافتی کاربر برای فروشنده ا -3

 ر محصولهپیامکی یری از خریدهای گگزارشامکان  -4

 

     

 انبار مدیریت

 جهتو با انبار، در موجود کاالهای مدیریت جهت قسمت این طریق از

 اقل،حد موجودی، فیلدهای توانیدمی خود شغل و محصول نوع به

 .پرکنید را عرض و طول سایز، وزن، حداکثر،

 

     

 سریال ساخت

 یتساوبجهت ایجاد سریال برای هریک از محصوالت فروشگاه 

 
     

 درفروشهمکاری 

 تا دهید قرار مختلف هاییتسا از لینک 8 توانیدیم قسمت این در

 .کنند تبلیغشمارا  موردنظر کاالهای یا کاال

 در هایاببازار همچون همکارانی با که ایست گونه به شما شغل اگر

 هر رسانتپو از گزارشی قسمت این کمک به توانیدیمهستید، ارتباط

 کنید. تهیه زمانی بازه هر در را شخص

 

     



 

 پرتال سازمانی هتل و رستوران آموزشگاهی تجاری یرساناطالع طراحی

 با فیلترهای نامحدود جستجوی پیشرفته کاال

 ر اساس نوع کاالبجستجو  -1

 ر اساس نام کاالبجستجو  -2

 بر اساس قیمت کاال جستجو -3

 ر اساس رنگ کاالبجستجو  -4

 ستجو بر اساس ابعاد کاال  و سایر فیلترهاج -5

     

 سیستم مدیریت تخفیف

      امکان صدور کد تخفیف گروهی و تعیین کد تخفیف برای کاربر خاص

 ارتابل )نسخه تجاری(ک -پرتال کاربران

  و مدیر برای تمام کاربرانمکان ایجاد حساب کاربری مجزا ا -1

 مکان ارتباط مستقیم کاربران با مدیریت سایتا -2

 هایمندعالقهایجاد لیست  -3

 هاتراکنشمشاهده لیست  -4

 آنالین صورتبهه امکان پرداخت وج -5

 ن اطالع از حراجی هاامکا -6

     

 رزرواسیون هتل و رستوران

 مکان ایجاد ساختمان  و اتاقا -1

 شدهدرج یهااتاقمکان مشاهده لیست ساختمان و ا -2

 ن مشاهده و حذف لیست رزروها از طریق گزارش رزرواسیونامکا -3

     

 ارتابل )نسخه هتل و رستوران(ک -پرتال کاربران

 و مدیر مکان ایجاد حساب کاربری مجزا برای تمام کاربران ا -1

 یام به مدیریتپامکان ارسال مستقیم  -2

 دریافتی هاییامپمشاهده صندوق  -3

 رزرواسیون هاییمتقشاهده اطالعات و تصاویر و مامکان رزرو و  -4

 امکان سفارش دهی غذا -5

 شدهانجام یهاتراکنشمشاهده لیست  -6

 آنالین صورتبهپرداخت وجه  -7

     

 بسته آموزش

 ایجاد آزمون آنالین

 هاآزمونمشاهده لیست 

 آموزشیی هابسته

     

 مدیریت آموزشگاه

 امکان ایجاد کالس

 شدهیفتعر یهاکالسمدیریت 

 امکان ثبت نمرات دانشجویان

 دیگر یهاکالسدر یک کالس به  شدهثبتامکان انتقال افراد 

 :هاکالسفعالیت بر روی 

ره و م نمارسال پیامک، ارسال به کارتابل، ایجاد کالس جدید، ایجاد فر

مصاحبه، فرم پیشرفت، فرم حضور غیاب، لیست بدهکاران و فرم 

 بستانکاران

 شده:یفتعر یهاگروهفعالیت بر روی 

ن کاراارسال پیامک، ارسال به کارتابل، ایجاد کالس جدید، لیست بده

 و بستانکاران

 

     

     


