به نام خدا

شرکت کامراد پژوهان پارس مشاور توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،ارائه دهنده مشاوره و خدمات در زمینه :


راه اندازی وب سایت های کارآمد به همراه سیستم مدیریت محتوای فارسی



احیا و بروز رسانی و یا جایگزینی وب سایت های قدیمی و ناکارآمد



اصالح ساختار وب سایت ها جهت باال بردن بازدهی اهداف تعیین شده



معرفی خودکار وب سایت ها به موتورهای جستجوگر



ارائه روش های محتوادهی مناسب جهت تاثیر در مخاطب

سیستم مدیریت محتوا ی کامراد را به شرح زیر معر فی می نماید.
مزایای سیستم:

 .1ارائه نرم افزار سیستم مدیریت محتوا بصورت رایگان
 .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

لیست امکانات و پنجره های سیستم مدیریت محتوای کامراد:

امکانات

ردیف
مدیریت مطالب

1



ایجاد ،ویرایش و حذف مطالب



قابلیت پیش نمایش هر مطلب قبل از انتشار آن مطلب در سایت



نمایش و یا عدم نمایش مطالب



آرشیو یا عدم آرشیو هر مطلب



انتقال و یا تکثیر از مطالب مورد نظر



نمایش تاریخ ایجاد و اصالح مطلب



قابلیت مشخص کردن زمان انقضاء برای هر مطلب



قابلیت نوشتن کلمات کلیدی هر مطلب برای شناسایی مطلب توسط موتور های
جستجو گر



قابلیت انتخاب بخش  /مجموعه برای هر مطلب



قابلیت تعیین سطح دسترسی مطالب دلخواه برای گروه های مختلف ثبت شده
درسایت



قابلیت درج تصاویر ،جداول و فایل های چند رسانه ای در مطالب



امکان امتیاز دهی به مطالب توسط کاربران سایت



امکان جمع آوری نظرات کاربران سایت درباره یک مطلب



امکان چاپ PDF ،و ارسال مطالب به پست الکترونیکی دیگران توسط کاربران سایت

2

قابلیت عضو پذیری

3

گروه بندی و مدیریت کاربران سایت

4

تعیین سطح دسترسی کاربران سایت توسط مدیر یا مدیران سایت

5

مدیریت ارسال و دریافت پیام برای یک عضو یا گروهی از اعضای سایت

6

قابلیت مدیریت و تغییر قالب های گرافیکی از پیش طراحی شده

7

مدیریت فایل ها در سرور

8

نمایش تعداد اعضا ،میهمانان و کاربران آنالین حاضر در سایت

9

نمایش تعداد بازدید کننده گان از سایت

11

نمایش تعداد بازدید کننده گان از مطالب سایت به صورت جداگانه و کلی

11

مدیریت و ایجاد تغییرات در تنظیمات کلی سایت

12

مدیریت تماس ها

13

ارسال نظرات و تماس های بازدید کننده گان به پست الکترونیکی مشخص شده در بخش
مدیریت گالری تصاویر

14



امکان ایجاد تعداد نامحدود گالری



امکان قرار دادن تعداد نامحدود تصویر در گالری های ایجاد شده



امکان بارگزاری تصاویر از روی خود وب سایت و بدون نیاز به FTP



قابلیت مشاهده تصاویر قرار داده شده در گالری به صورت کالسیک و فلش

15

قابلیت جستجو در وب سایت و امکان دسترسی به جستجو در هر صفحه

16

قابلیت نمایش کلمات به همراه تعداد دفعات جستجو در بخش مدیریت سایت

17

قابلیت ایجاد و مدیریت زبان های مختلف در سایت
مدیریت وب لینک های سایت

18



ایجاد گروه برای وب لینک ها



ایجاد ،حذف و یا ویرایش وب لینک



نمایش و یا عدم نمایش وب لینک ها در بخش کاربری

مدیریت نظرسنجی ها

19



ایجاد یک یا چند نظر سنجی



امکان قرار دادن  12گزینه برای هر نظر سنجی



قرار دادن نظر سنجی های ایجاد شده در یک صفحه ،تعدادی از صفحات و یا همه
صفحات



نمایش گزارشات آماری از نظر سنجی ها به کاربران و مدیران سایت بصورت نمودار



مشخص کردن زمان مجدد برای شرکت درنظر سنجی برای هر IP

21

مدیریت بخش ها

21

مدیریت مجموعه ها

22
23



قابلیت نمایش پربیننده ترین مطالب سایت



قابلیت نمایش جدید ترین مقاالت و یا مطالب وارد شده در سایت

مدیریت مطالب قرار داده شده در صفحه اول

24

مدیریت ویرایشگر با امکان کد نویسی به زبان HTML
مدیریت تبلیغات سایت

25



ایجاد مجموعه های تبلیغاتی



تعریف تعداد نامحدود مشتری برای هر مجموعه



تعریف تعداد نامحدود تبلیغ برای یک مشتری یا چند مشتری



مشخص کردن نوع تبلیغ ( متنی یا گرافیکی )



قابلیت تعداد نمایش هر تبلیغ در سایت



امکان نمایش تبلیغ درتمام صفحات یا صفحات دلخواه سایت



امکان حسابرسی نمایش تبلیغات برای مشتریان

26

قابلیت نمایش تصاویر تصادفی درتمام صفحات یا صفحات دلخواه سایت

27

قابلیت نمایش و پشتیبانی از فایل های  Flashدر قسمت های مختلف سایت

28

مدیریت خبرخوان و استفاده از اخبار وب سایت های مرجع و باال دستی

29

امکان تبدیل مطالب هر صفحه به شکل  RSSجهت استفاده دیگر وب سایت ها

31

مدیریت فهرست ها و امکان ایجاد چندین فهرست در قسمت های مختلف سایت

31



قابلیت ایجاد فهرست پویا و درختی به صورت داینامیک در سایت



امکان ویرایش ظاهر فهرست در بخش مدیریت سایت

32

قابلیت نمایش موقعیت پیمایش شده توسط کاربر نسبت به صفحه اول در سایت

33

قابلیت نمایش متن های متحرک در سایت

34

قابلیت نمایش آب و هوای شهر مورد نظر به صورت رابط گرافیکی بسیار زیبا

35

قابلیت نمایش اوقات شرعی شهر مورد نظر به صورت رابط گرافیکی
نمایش عنوان مطالب یا اخبار به صورت زیر نویس

36



قابلیت قرار دادن این پنجره در تمامی نقاط سایت



نمایش عنوان مطالب به همراه بخشی از خود متن



مشخص کردن تعداد کاراکترهای قابل نمایش در پنجره برای عنوان و متن



قرار دادن دکمه هایی برای حرکت سریع تر به مطالب قبلی و بعدی



داشتن انواع افکت ها برای نمایش متن در پنجره



قابلیت تنظیم بخش ها و پنجره های مورد نظر برای نمایش در پنجره

نمایش اخبار

37



پنجره نمایش مطالب سایت به همراه تصاویر آن



مشخص کردن بخش ها و مجموعه های مورد نظر برای نمایش



مشخص کردن مدت زمان نمایش مطالب یک مجموعه



قابلیت انتخاب نمایش مطالب مجموعه در  5فرمت مختلف

نقشه سایت


قابلیت نمایش نمای کلی سایت در یک صفحه



قابلیت قرارگیری صفحات جدید در نقشه سایت به صورت خودکار



امکان دسترسی به محتویات صفحات با کلیک بروی عنوان صفحات لیست شده در
صفحه نقشه سایت

38



قابلیت نمایش صفحات آرشیو شده



قابلیت تفکیک به صورت نمای بخش و مجموعه



قابلیت لیست کردن صفحات درون یک بخش



قابلیت لیست کردن صفحات درون یک مجموعه



قابلیت مشخص کردن بخش ها و مجموعه های خاصی برای نمایش در صفحه نقشه
سایت



قابلیت نمایش کامپوننت های استفاده شده در سایت

تاالر گفتگو

39



قابلیت ایجاد مجموعه های مختلف برای تاالر ها



قابلیت ایجاد تعداد تاالر نامحدود برای هر مجموعه



قابلیت نمایش اطالعات کاربران عضو به همراه میزان فعالیت آنها



قابلیت لیست کردن مطالب ارسال شده هر کاربر و نمایش آن دریک لیست مجززا بزه
خود کاربر



امکان جستجوی مطالب تاالر در بخش جستجوی سایت



قابلیت قفل کردن تاالر توسط مدیر سایت برای تاالر های مورد نظر



قابلیت فیلتر کردن کلمات نامناسب و تاالر های غیر مجاز



قابلیت نمایش  IPکاربر وارد شده



قابلیت امتیاز دهی به کاربران بر مبنای تعداد مطالب ارسالی به تاالر ها

مدیریت فرم ها

41



امکان ایجاد نا محدود فرم ها در محیط کامال گرافیکی



پشتیبانی از انواع مختلف فیلد ها جهت جمع آوری انواع پارامتر ها



امکان تعریف تعداد نامحدود فیلد برای یک فرم



پشتیبانی از فیلد بارگذاری فایل در فرم ها به تعداد دلخواه



امکان ایجاد ،ویرایش و حذف فرم ها



ایجاد خودکار جداول فرم های ساخته شده و ذخیره فرم های پرشده در خود سایت



امکان مشاهده لیست اطالعات وارد شده در بخش مدیریت توسط مدیر سایت



امکان جستجو و فیلتر کردن اطالعات جمع آوری شده بر اساس تمامی فیلد ها جهت
مشاهدات خاص



قابلیت ارسال یک نسخه از فرم پر شده به پست الکترونیکی مدیرسایت



قابلیت استفاده از کد امنیتی  CAPTCHAجهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات
های نرم افزاری



امکان گرفتن خروجی از اطالعات جمع آوری شده توسط فرم ها در فرمت های
 CSV,XML,XLS,HTMLجهت استفاده در دیگر نرم افزار ها

مدیریت پشتیبانی

41



امکان پشتیبان گیری از فایل ها ،صفحه ها و پایگاه داده موجود درسایت



امکان گزارش گیری از فایل های پشتیبانی



امکان دانلود فایل های پشتیبانی و ذخیره آن ها در رایانه شخصی مدیران وب سایت



امکان بازگشت اطالعات و محتوای وب سایت از طریق بازیابی فایل های پشتیبانی



امکان  includeو  excludeکردن جداول و فایل ها جهت پشتیبان گیری

قابلیت نمایش و پیمایش مطالب به صورت فلش در سایت با رابط گرافیکی زیبا

42



مشخص کردن تعداد مطالب با تصویر



تعیین مدت زمان نمایش هر تصویر با متن مرتبط به صورت دلخواه



قرار دادن افکت های متنوع برای نمایش مطالب



قابلیت تنظیم رنگ زمینه کار به صورت دلخواه



قابلیت نمایش فایل فلش تولید شده در  3فرمت مختلف



امکان قرارگیری در تمامی نقاط صفحه

مدیریت دانلود ها

43



امکان مدیریت بروی فایل های قرار داده شده برای دانلود توسط کاربران



ایجاد بخش  /مجموعه برای فایل های قابل دانلود



قابلیت اختصاصی کردن فایل های دانلود برای اعضای سایت



امکان گزارش گیری از تعداد دانلود فایل های اختصاصی توسط اعضای سایت



نمایش تعداد دانلود انجام شده برای هر فایل



نمایش لیست بیشترین فایل های دانلود شده توسط بازدید کننده گان سایت

برخی از مشتریان نسخه جدید) (2.5.x


انجمن اسالمی معلمان ایران www.aemi.ir



شرکت توزیع برق استان اصفهان www.epedc.ir



مرکز ژنتیک پزشکی استان اصفهان www.isfahangenetics.com



بیمارستان تخصصی عسکریه www.askariehospital.com ،



شرکت ویوا تولید کننده فرآورده های ارگانیک کشاورزی www.vivakoud.com



شرکت پویا باف www.pouyabaf.com



شرکت سنمار دکور senemardecor.ir



شرکت اطلس ماشین آریا ،طراح و سازنده انواع ابزارهای براده بردار تنظیم شونده(درحال تحویل) www.atlas-co.ir



شرکت تولیدی چدن سازان  ،تولید کننده غلتک های نورد گرم و کوکیل های شمشریزی فوالد www.csroll.com

