بسمه تعالی
سیستم مدیریت آرشیو صوتی و تصویری
با سالم ،احتراما به اطالع می رساند شرکت کامراد پژوهان پارس ،مشاوره توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نرم افزار آرشیو صوتی و
تصویری خود را معرفی می نماید .این محصول با نگاهی جامع به فرایندهای ذخیره سازی و آرشیو کردن انواع فایل های مالتی مدیا
طراحی شده است .

امکانات نرم افزار مدیریت آرشیو صوتی و تصویری :

امکان بارگذاری ،نگهداری و مشاهده انواع فایل های مالتی مدیا
در این نرم افزار امکان ذخیره سازی و آرشیو کردن انواع فایل های مالتی مدیا شامل فایل های صوتی ،تصویری و
ویدئویی با پسوند های مختلف وجود دارد.

امکان بارگذاری فایل های پاورپوینت
عالوه بر فایل های مالتی مدیا امکان آرشیو کردن فایل های پاورپوینت نیز وجود دارد اما نمایش این فایل ها در
کالینت ها منوط به نصب نرم افزار مذکور می باشد.

امکان ذخیر پروفایل
امکان ذخیر پروفایل کامل برای هر فایل در هنگام ذخیره سازی جهت جستجو های بعدی وجود دارد که این
اطالعات شامل داده ها و فراداده های فایل ها می باشند .برخی از اقالم اطالعات به شرح زیر می باشد:


عنوان اصلی



سال تولید



تاریخ ثبت دوربین



حجم فایل



رزولوشن



مدل دوربین



موضوع رویداد



مناسبت رویداد



سخنران



شرکت کنندگان اصلی



سایر شرکت کنندگان



محل برگزاری



مدت زمان



شرح مختصر فیلم یا سخنرانی یا عکس



فرمت



مشخصات فیلمبردار



کارگردان



تهیه کننده



نویسنده



عکاس



تدوینگر



آهنگساز



استودیو



بازیگران



اندازه تصویر

امکان جستجو ساده و ترکیبی ،بر اساس آیتمهای فوق
امکان جستجوی فایل ها بر اساس هر یک از آیتم های باال و یا ترکیب آن و همچنین امکان مشاهده
نتایج به تفکیک نوع فایل های چند رسانه ای آن

امکان تعریف نواحی جغرافیایی
امکان تعریف نواحی جغرافیایی (در اینجا امور) به همراه تعریف نوع بستر ارتباطی آن ها به ستاد بر
اساس میزان پهنای باند بستر ارتباطی .

امکان تعریف نحوه دسترسی هر یک از نواحی به فایل های مالتی مدیا
با توجه به نوع بستر ارتباطی و میزان پهنای باند هر یک از شهرستان ها میتوان مشخص نمود که فایل
ها ویدئویی بصورت آنالین قابل پخش باشد و یا فقط قابل دانلود باشد .همچنین امکان دانلود در زمانهایی
که ترافیک خط کم است مانند زمان پایان وقت اداری یا ساعات اضافه کاری تعیین گردد.

امکان تعریف و مدیریت کاربران
امکان ایجاد کاربران با در نظر گرفتن نواحی محل استقرار هریک از آنان و همچنین تعیین نقش هریک از
آنان

امکان تعیین سطوح دسترسی
تعیین سطح دسترسی برای هر یک از نقش های تعریف شده در سیستم بصورت داینامیک.

امکان آمار گیری از تعداد انواع رسانه ها
امکان مشاهده آمار های متنوع از تعداد فایل ها بر اساس نوع چند رسانه ای و یا نوع پسوند فایل ها و
همچنین حجم اشغال شده برای هر یک و دیگر اطالعات مرتبط.

برخی از فرم های برنامه:
داشبورد(صفحه نخست) بخش مدیریت:

فزودن فایل های جدید به برنامه :

