بسمه تعالی
حضور مدیریت محترم
با سالم احتراما به اطالع می رساند شرکت کامراد پژوهان پارس مشاوره توسه فناوری اطالعات و ارتباطات
محصول سامانه مدیریت کنفرانس خود را معرفی می کند.
سامانه مدیریت کنفرانس های کامراد به عنوان یکی از ابزارهای موجود جهت مدیریت آنالین یک یا چند
کنفرانس مشتریان ارائه می گردد استفاده از این راهکار نیازی به داشتن دانش تخصصی توسط مدیران
سایت نداشته و کاهش هزینه های زمانی و ریالی در هنگام نگهداری و بروزرسانی را به دنبال خواهد
داشت.
مزایای سیستم:
 .1ارائه نرم افزار سیستم ونصب آن برروی سرور کارفرما
 .2طراحی قالب و ساختار بسیار زیبا مطابق جدید ترین متد های روز و منطبق با سلیقه مشتری
 .3ارائه طرح پیشنهادی مطابق با نحوه فعالیت مشتری
 .4استفاده از باالترین تکنولوژی فنی در توسعه نرم افزار وب سایت
 .5قابلیت پشتیبانی وب سایت از چندین زبان به طور همزمان (فارسی ،انگلیسی و )...
 .6ارائه آموزش حضوری جهت کاربری بخش مدیریت به منظور تولید محتوای جدید
 .7ارائه سی دی آموزش کار با نرم افزار بخش مدیریت
 .8ارائه نسخه های بعدی نرم افزار جهت بروزرسانی در آینده
 .9پشتیبانی فنی مناسب به مدت یک سال
 .11قابلیت ارائه امکانات اضافه به وب سایت عالوه بر امکانات موجود
 .11هزینه بسیار مناسب و قابل مقایسه با سایر محصوالت مشابه
 .12تالش برای رضایت مندی مشتری در طی کلیه مراحل تعامل

خالصه امکانات سامانه مدیریت کنفرانس های کامراد:
امکان ایجاد کنفرانس های متعدد (نسخه چند کنفرانسی)
امکان مدیریت هریک از کنفرانس ها بطور جداگانه (نسخه چند کنفرانسی)
امکان طراحی محتوای وب سایت هر کنفرانس بطور جداگانه شامل:
 صفحه اصلی
 درباره کنفرانس
 هیدر ،فوتر تصویر و لوگو
 ظاهر و استایل نمایش و ...
امکان اختصاص کاربران هر کنفرانس شامل انواع نقش ها بطور جداگانه

امکان تعریف و ایجاد کنفرانس های دوره ای (ساالنه ،دوساالنه ،ماهیانه) از یک کنفرانس

امکان تعریف و ایجاد دوره جدید از یک کنفرانس دوره ای با سیر زمانی ( )TimeLineاختصاصی

امکان ایجاد و مدیریت کاربران با نقش های تعریف شده :

 مدیرسایت
 دبیر کنفرانس
 دبیر زیر شاخه های کنفرانس
 داور /کارشناس
 نویسنده/سخنران
 خواننده
سطح دسترسی تعیین شده برای هر یک از نقش های تعریف شده

امکان الگ گیری از ورود و خروج و فعالیت های کاربران و اطالع رسانی آنها

امکان طراحی فرم های داوری جهت استفاده داوران به منظور داوری یکسان
امکان تعریف دستورالعمل داوری جهت استفاده داوران به منظور داوری یکسان
امکان تعریف قالب های از پیش طراحی شده ایمیل جهت مکاتبات بین اعضا( 35قالب پیش فرض)
امکان تعریف برنامه کنفرانس و نمایش آن برای خوانندگان
امکان تعریف و مدیریت تیم سازماندهی کنفرانس

امکان تعریف و مدیریت نحوه برگزاری کنفرانس شامل:
 مکان برگزاری کنفرانس
 اتاق برگزاری هر یک از سخنرانی ها
 زمان برگزاری هریک از سخنرانی ها
 رویداد های برنامه ریزی شده در طی برگزاری ها....
امکان تعریف انواع مختلف روش های ثبت نام کاربران در کنفرانس
امکان تعیین روش پرداخت در کنفرانس های انتفاعی بصورت دستی و پرداخت الکترونیک
امکان تعریف و نمایش انواع گزارشات برای مدیران و کاربران
 آیتم های منتشر شده
 مجموع ارسال ها
 مقاالت داوری شده
 مقاالت پذیرفته شده
 مقاالت رد شده
 تعداد روزهای داوری
 تعداد کاربران
 تعداد خوانندگان
 تعداد ثبت نام ها

امکان گرفتن گزارشات با فرمت CSVجهت خروج از سیستم

امکان تعریف لیست تدارکات الزم جهت برگزاری کنفرانس
امکان رهگیری مقاالت برای نقش های مرتبط با آن مقاله

امکان بایگانی نمودن کنفرانس دوره ای
امکان ایجاد دوره آتی جهت جمع آوری مقاالت و پروسه ارزشیابی و داوری آنها
امکان ایجاد انواع مقاالت با قوانین و سیاست های مختلف در نحوه داوری و انتشار
و دیگر امکانات جانبی.

