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 امکانات عمومی/شرکتی سیستم مهندسی آبی )سما(

 نمایید. اینجا کلیک جهت مشاهده امکانات فروشگاه اینترنتی 

  نمایید. اینجا کلیکجهت مشاهده تعرفه سیستم های عمومی و شرکتی 

  در تمامی بخش های سیستم مدیریتی آبی از ادیتور قدرتمند استفاده شده و تمامی بخش های سایت قابلیت

 صورت کامال داینامیک را دارند. بهینه سازی و سئو به

 تعداد ایجاد هر ایتم در هر بخش به صورت کامل داینامیک و نامحدود می باشد. 

 سیستم مدیریت آبی داری گواهی امنیت افتا می باشد. 

  برنامه نویسی سیستم مدیریت آبی به صورت کامال اختصاصی و بر بستر قدرتمند MICROSOFT  ماکروسافت

 Asp.net.اخرین ورژن می باشددات نت فریمورک 

  سیستم مدیریت آبی کامال بومی و از ابتدا برنامه نویسی شده است. لذا هر گونه امکاناتی قابلیت کم و زیاد

 و به هیچ عنوان دست شرکت بسته نیست! شدن دارد

  سیستم آبی اوپن سورسOpenSource  و کامال اختصاصی نوشته شده است. جهت اطالع از  یستن

 wordpress Jumla Opencart تفاوت سیستم اختصاصی و اوپن سورس مانند وردپرس و جومال

magento کنید اینجا کلیک. 

 

 سردبیری اخبار  سرفصل .1

a. سیستم گروه های خبری 

i. ساخت و گروه بندی گروه های خبری به تعداد نامحدود 

ii.  گروه خبر جهت سئوتوضیحات و متا تگ های اختصاصی 

iii. تعیین ترتیب چینش و نمایش گروه های خبری 

iv. وضعیت نمایش گروه و نمایش آن در منو 

v. مشاهده ریز آمار بازدید از گروه اخبار 

vi. قابلیت زیر شاخه گیری گروه خبری به تعداد نامحدود 

vii. بارگذاری تصویر نمایه و اوپتیمایز کردن آن 

viii. اپلیکیشن قرار دادن تصویر مجزا برای نمایش دادن در 

b. سیستم درج خبر 

i. قابلیت تعیین تاریخ و ساعت نشر خبر 

ii. قراردادن تصویر نمایه بهینه شده 

iii. تعیین نواحی نمایش اختصاصی خبر در صفحه تحریریه 

iv. تعیین اخبار مرتبط برای هر خبر 

v. تعیین محصوالت مرتبط برای هر خبر 

vi. قرار دادن متاتگ ها و توضیحات جهت امور سئو 

tel:02144069802
http://support.blueco.ir/
http://www.blueitco.ir/
http://www.blueco.ir/
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=109
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=110
http://www.blueitco.com/eshop-des.pdf
http://www.blueitco.com/eshop-des.pdf
http://www.blueitco.com/طراحی-پورتال-پرتال.aspx#pricelist
http://www.blueitco.com/طراحی-پورتال-پرتال.aspx#pricelist
http://www.blueitco.com/news-34/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA-Open-Source-WordPress-Joomla-VS-asp-dot-net
http://www.blueitco.com/news-34/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA-Open-Source-WordPress-Joomla-VS-asp-dot-net
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vii.  روتیتر و خالصه خبر –تعیین تیتر خبر 

viii. قراردادن تصویر باالی متن به صورت بهینه شده 

ix.  ساخت اوتوماتیکOG  تگ ها برای هر خبر به صورت مجزا از روی اطالعات وارد شده 

x. و تگ گذاری و درج لینک، ویدئو، عکس استفاده از ادیتور قدرتمند جهت مدیریت متون 

xi. قابلیت تعیین لینک اختصاصی برای خبر 

xii. یین عناوین اختصاصی تایتل هر صفحه خبرقابلیت تع 

c.  سیستم ویرایش خبر 

i. و متنی که تغییر کرده و همچنین  نگه داری تاریخچه تغییرات خبر و فردی که آن را تغییر داده

 ذخیره متن قدیمی و نمایش تفاوت بین دو متن

ii.  تاریخ ثبت تاریخ انتشار تعداد بازدید و تعداد نظرات –عنوان  –مشاهده کد خبر 

iii.  روتیتر و خالصه و متن خبر –تیتر  –قابلیت ویرایش گروه خبر 

iv. قابلیت تغییر تصویر نمایه و تصویر باالی متن 

v.  کلیه موارد سئو ویرایشقابلیت 

vi. قابلیت درج و حذف اخبار مرتبط 

vii. قابلیت درج و حذف محصوالت مرتبط با خبر 

d. سیستم مدیریت  خبر 

i.  قابلیت جستجو بر اساس 

 کلمه کلیدی .1

 تاریخی ثبت و انتشار خبربازه  .2

 گروه خبر و بخش خبر .3

 وضعیت منتشره یا منتشر نشده .4

  ارسال شده توسط و انتشار یافته توسط .5

ii. قابلیت خروجی اکسل بعد از فیلتر لیست اخبار 

iii. نمایش تعداد بازدید ها و با کلیک بر روی آنها نمایش ریز بازدید ها 

e. سیستم مدیریت نظرات ارسال شده برای اخبار 

i. یت تایید کردن نظر و نمایش دادن آن در سایتقابل 

ii. قابلیت ارسال پاسخ برای آن هم نمایش در سایت و هم ارسال به ایمیل کاربر 

iii.  وضعیت نمایش – رگروه خب –خبرشناسه  –قابلیت فیلتر کردن بر اساس کلمه کلیدی 

iv. قابلیت فلیتر بر اساس بازه تاریخی 

v. رسال شدهقابلیت تایید یا عدم تایید گروهی نظرات ا 

vi. نمایش سریع نظرات 

 سرفصل تنظیمات عمومی .2

a. ای پی های بازدید شده 

tel:02144069802
http://support.blueco.ir/
http://www.blueitco.ir/
http://www.blueco.ir/
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=109
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=110
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i. لیست کلیه ای پی های بازدید شده و تعداد دفعات آنها 

ii.  حذف کلی الگ ای پی ها 

iii. قابلیت فیلتر کردن بر اساس اپی 

iv.  این بخش جهت مدیریت داس اتک  dDos .استفاده می شود 

b. آمار ریز بازدید 

i.  بازدیدنمایش تاریخ و ساعت 

ii. نمایش ای پی بازدید کننده 

iii.  قابلیت فیلتر بر اساس بازه ای پی 

iv. یقابلیت فیلتر بر اساس بازه زمان 

v. ارائه خروجی اکسل از موارد فیلتر شده 

c. جستجو های سایت 

i. ارائه کلیه موارد جستجو شده در سایت 

ii. قابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی 

iii. فیلتر بر اساس بازه زمانی سرچ شده 

iv.  جهت بهینه کردن اطالعات سایت استفاده می شوداین بخش 

d. مار جستجو هاآ 

i. هر کلمه کلیدی جهت امور سئو چنمایش تعداد سر 

ii. قابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی 

e. حذف شده ها 

i. در این بخش الگ کامل کلیه اطالعات حذف شده از سیستم ذخیره می شود 

 شناسه حذف شده .1

 بخش حذف شده .2

 عنوان حذف شده .3

 را حذف کرده فردی که آن .4

 تاریخ حذف .5

 توضیحات کامل از شرایط حذف در صورت وجود .6

f. مدیریت شهر ها 

i. قابلیت تعریف استان نامحدود 

ii.  شهر برای هر استان نامحدود قابلیت تعریف 

iii. قابلیت تعریف مناطق برای هر شهر 

iv. قابلیت تعریف محله برای هر منطقه 

v. قابلیت جستجو بر اساس کد شهر و کلمه کلیدی 

vi.  فیلتر کردن بر اساس استانقابلیت 

tel:02144069802
http://support.blueco.ir/
http://www.blueitco.ir/
http://www.blueco.ir/
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=109
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=110
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vii. قابلیت حذف گروهی 

g. الگ کاربران 

i. نمایش تاریخ ورود به سیستم مدیریتی 

ii. نمایش ورود صحیح یا رخ دادن خطا 

iii. نمایش نام و نام خانوادگی و نام کاربری 

iv. فیلتر بر اساس کلمه کلیدی و بازه تاریخی و نوع ورود صحیح یا خطا 

h. دسترسی های سیستم 

i. به کاربر های دلخواه آنو تخصیص  تعریف نامحدود دسترسی 

ii. صفحه( 100)بیش از  قابلیت تعریف دسترسی ریز برای هر صفحه بخش مدیریت سایت 

iii. قابلیت تعریف دسترسی ویژه برای اخبار و مقاالت 

iv. دسترسی ریز برای صفحه ویرایش محصول که چه بخش هایی از آن میتواند ویرایش شود 

v. اندسترسی به وضعیت سفارشات برای کاربر 

vi. دسترسی اصلی گروه محصوالت 

vii. دسترسی اصلی برند ها 

viii. دسترسی داخلی گروه محصوالت  و قابلیت هایی که میتواند داشته باشد بر اساس هر گروه 

ix. دسترسی داخلی برند محصوالت  و قابلیت هایی که میتواند داشته باشد بر اساس هر برند 

x.  دسترسی تیکت ها و قابلیت ها تیکت 

 کاربرانسرفصل مدیریت  .3

a.  خرین ثبت نام انجام شدهآ اساسلیست کلیه کاربران بر 

b.  تاریخ ثبت و نقش سطح دسترسی –شماره همراه  –نام و نام خانوادگی  –نمایش نام کاربری 

c. قابلیت بیرون انداختن کاربر از حساب کاربری و غیر فعال کردن آن 

d. جهت عدم هک و بازیابی تغییر رمز عبور و کد گذاری رمز با پیچیده ترین الگوریتم هم 

e.  شهر و  استان – زمانیبر اساس بازه  –جستجو و فیلتر بر اساس کلمه کلیدی وضعیت 

f. یا اپلیکیشن است نمایش نوع ثبت نام کاربری که از روی سایت ثبت نام شده 

g. نمایش کاربرانی که موبایل خود را تایید کرده اند 

h. ویرایش و درج کاربر با قابلیت تعیین 

i.  وبایل وضعیت تایید موبایلم –ایمیل 

ii.  نقش وضعیت –تغییر نام و نام خانوادگی 

iii. تعیین اعتبار کیف پول 

iv. تغییر مشخصات پرسنلی تاریخ تولد جنسیت کد ملی و شماره شناسنامه 

v. بارگذاری تصویر کاربر 

vi. تغییر اطالعات تماس استان شهر منطقه تلفن کد پستی و آدرس 

i.  هر یک از کاربران به صورت مجازتعیین اپی های مجاز به کارکردن برای 

tel:02144069802
http://support.blueco.ir/
http://www.blueitco.ir/
http://www.blueco.ir/
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=109
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=110
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j.   تعیین قوانین و ساعات کاری هر کاربر 

i. کردن و ساعت که فقط در همین روز و ساعت قابلیت اتصال به سیستمر تعیین روز هفته برای کا 

 را داشته باشد مدیریتی

ii. تعیین بازه زمانی مشخص برای استفاده از سیستم 

 سرفصل سردبیری مقاالت  .4

a. االتسیستم گروه های مق 

i. ساخت و گروه بندی گروه های مقاالت به تعداد نامحدود 

ii. توضیحات و متا تگ های اختصاصی گروه مقاالت جهت سئو 

iii. تعیین ترتیب چینش و نمایش گروه های مقاالت 

iv. وضعیت نمایش گروه و نمایش آن در منو 

v. مشاهده ریز آمار بازدید از گروه مقاالت 

vi.  تعداد نامحدودقابلیت زیر شاخه گیری گروه مقاالت به 

vii. بارگذاری تصویر نمایه و اوپتیمایز کردن آن 

viii. قرار دادن تصویر مجزا برای نمایش دادن در اپلیکیشن 

b. سیستم درج مقاالت 

i. قابلیت تعیین تاریخ و ساعت نشر مقاالت 

ii. قراردادن تصویر نمایه بهینه شده 

iii. تعیین نواحی نمایش اختصاصی مقاالت در صفحه تحریریه 

iv.  برای هر مقاالتتعیین اخبار مرتبط 

v. تعیین محصوالت مرتبط برای هر مقاالت 

vi. قرار دادن متاتگ ها و توضیحات جهت امور سئو 

vii.  روتیتر و خالصه مقاالت –تعیین تیتر مقاالت 

viii. قراردادن تصویر باالی متن به صورت بهینه شده 

ix.  ساخت اوتوماتیکOG  تگ ها برای هر مقاله به صورت مجزا از روی اطالعات وارد شده 

x. فاده از ادیتور قدرت مند جهت مدیریت متون و تگ گذاری و درج لینک، ویدئو، عکساست 

xi. قابلیت تعیین لینک اختصاصی برای مقاالت 

xii. قابلیت تعیین عناوین اختصاصی تایتل هر صفحه خبر 

c. سیستم ویرایش مقاالت 

i.  تاریخ ثبت تاریخ انتشار تعداد بازدید و تعداد نظرات –عنوان  –مشاهده کد مقاالت 

ii.  روتیتر و خالصه و متن خبر –تیتر  –قابلیت ویرایش گروه خبر 

iii. قابلیت تغییر تصویر نمایه و تصویر باالی متن 

iv. قابلیت ادیت کلیه موارد سئو 

v. قابلیت درج و حذف اخبار مرتبط 

tel:02144069802
http://support.blueco.ir/
http://www.blueitco.ir/
http://www.blueco.ir/
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=109
http://www.blueitco.com/ShowGallery.aspx?CatID=110
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vi. قابلیت درج و حذف محصوالت مرتبط با مقاالت 

d. سیستم مدیریت  مقاالت 

i.  قابلیت جستجو بر اساس 

ii. کلمه کلیدی 

iii.  تاریخی ثبت و انتشار مقاالتبازه 

iv. گروه مقاالت و بخش مقاالت 

v. وضعیت منتشره یا منتشر نشده 

vi. ارسال شده توسط و انتشار یافته توسط  

vii. قابلیت خروجی اکسل بعد از فیلتر لیست مقاالت 

viii. نمایش تعداد بازدید ها و با کلیک بر روی آنها نمایش ریز بازدید ها 

e.  مقاالتسیستم مدیریت نظرات ارسال شده برای 

i. قابلیت تایید کردن نظر و نمایش دادن آن در سایت 

ii. قابلیت ارسال پاسخ برای آن هم نمایش در سایت و هم ارسال به ایمیل کاربر 

iii.  وضعیت نمایش –گروه مقاالت  –شناسه مقاالت  –قابلیت فیلتر کردن بر اساس کلمه کلیدی 

iv. قابلیت فلیتر بر اساس بازه تاریخی 

v. ایید گروهی نظرات ارسال شدهقابلیت تایید یا عدم ت 

vi. نمایش سریع نظرات 

 سرفصل کنترل سایت .5

a. سیستم مدیریت صفحات و کانتنت 

i. به تعداد نامحدود به صورت صفحه و زیر صفحه قابلیت درج و ویرایش صفحات 

ii.  تاریخ تغییرات –نمایش در منو  –وضعیت  –صفحه والد  –عنوان  –نمایش شناسه صفحه 

iii. بازدید نمایش ریز بازدید و تعداد 

iv.  وضعیت و حالت نمایش –والد  –قابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی 

v.  قابلیت افزودن صفحه و زیر صفحه 

 درج عنوان  و صفحه والد و زیر شاخه .1

  انگلیسیتعیین عنوان  .2

 تعیین ترتیب نمایش .3

 تعیین وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن .4

 تعیین وضعیت نمایش در منو .5

 مرتبط برای هر صفحهاختصاص دادن محصوالت  .6

 تعیین راهنما برای هر صفحه .7

 تعیین متن توضیحات با ادیتور قدرتمند .8

 قرار دادن تصویر نمایه بهینه شده برای هر صفحه .9

tel:02144069802
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 تعیین بخش های سئو و متاتگ ها .10

 darg and dropترتیب چینش صفحات با  تعیینقابلیت  .11

vi. و قابلیت حذف صفحات غیر سیستمی شده ایجادات حویرایش صف 

b. اخت لندینگ پیجس 

i.  ساخت لندینگ پیج های اختصاصی 

ii. استایل اختصاصی 

iii. یا اندازه مشخص %100 تعیین عرض صفحه 

iv. تعیین رنگ بکگراند 

v. زمان شروع و پایان نمایش لندینگ 

vi. ست کردن توضیحات متا 

vii. تعیین نامحدود زیر شاخه برای هر صفحه لندینگ 

 ساخت از روی المان های مختلف .1

a. یعرض %100 یباکس کل 

b. باکس پاراالکس 

c. در چپ ریباکس متن در راست تصو 

d. باکس متن در چپ عکس در راست 

e. ریباکس عکس در باال و متن در ز 

f. باکس مشابه محصول 

g. یمتن ساده تک بخش 

h. باکس شمارنده معکوس 

i.  بدون عکس حاتیو توض 2عنوان  1باکس عنوان 

 تعیین اختصاصی موارد زیر برای هر بخش باال .2

a. یاختصاص لیاستا 

b. نتسایز فو 

c. رنگ بکگراند 

d. رنگ بکگراند موقع ورود موس 

e. تصویر بکگراند 

f. عنوان دکمه 

g. لینک دکمه 

h. بکگراند دکمه 

i. رنگ دکمه 

j. )فاصله بیرونی )باال راست پایین چپ 

k. )فاصله درونی )باال راست پایین چپ 

l. اندازه ایتم به پیکسل 
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m. تعداد ستون 

n. فاصله خطوط 

o. زمان تاخیر در نمایش 

p. آیکنو  تصویر 

q. عنوان پاپ آپ 

r. قوص حاشیهو  رنگ حاشیهو  اندازه حاشیه 

s. پوزیشنو  رنگ سایه باکس  اندازه سایه باکس 

t. فاصله باال پایین چپ راست 

u. زمان شروع و پایان 

v.  سی اس اس اختصاصی 

c. اسالیدر چرخشی 

i. تعیین عنوان و وضعیت نمایش 

ii.  افکت به انتخاب مشتری 10نمایش با بیش از 

iii. تعیین تصویر نمایه اسالیدر 

iv.  به با کلیک بر روی اسالیدر به مسیر مشخص شده برودتعیین لینک 

v. نمایش توضیحات بر روی اسالیدر 

vi.  تعیین ترتیب نمایش اسالیدر ها به صورتdarg and drop 

vii. نمایش تعداد بازدید های انجام شده به ریز جزئیات 

viii. دانلود فایل های اسالیدر ها به صورت گروهی 

d. سیستم مدیریت تبلیغات 

i.  جایگاه های اختصاصی قرارداده شده در سایت درتبلیغات قراردادن 

ii. قابلیت تعیین تصویر و یا فایل های نمایشی دیگر 

iii. تعیین حد اکثر تعداد کلیک تا قطع تبلیغ 

iv. تعیین بازه زمانی برای نمایش تبلیغ 

v.  بازدید ها و کلیک ها آمارلیست 

vi. فعال و غیر فعال کردن تبلیغ 

vii. زه زمانی ثبت شدهقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی ، گروه با 

viii. قابلیت لینک دهی با ایتم های داخل سایت یا لینک دهی خارج از سایت 

ix.  قابلیت تعیین ترتیب چینش از طریقdrag and drop 

x. قابلیت مدیریت افزودن و ویرایش و حذف بخش قسمت های تبلیغ 

xi. قابلیت درج توضیحات برای هر تبلیغ 

e. سیستم مدیریت گالری تصاویر 

i.  نامحدود گروه گالری تصاویر و زیر گروه به صورت شاخه بندیقابلیت ساخت 
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ii. درج تصاویر در هر گروه گالری 

iii. تعیین عنوان ، گروه وضعیت وتوضیحات برای هر تصویر 

iv. قابلیت لینک کردن آن به صفحه دلخواه 

v.  قابلیت تعیین ترتیب چینش از طریقdrag and drop 

vi. قابلیت حذف گروهی تصاویر 

vii. کلمه کلیدی ، گروه بازه زمانی ثبت شده قابلیت فیلتر بر اساس 

f. گرافیک قالب 

i. تغییر لوگو 

ii.  تغییرfavicon 

iii. تغییر ایکن لودینگ سایت 

iv. تغییر ایکن واتر مارک 

v. تعیین ایکن صفحه شروع موبایل 

vi. تعیین ایکن هدر موبایل 

vii. تعیین ایکن لودینگ موبایل 

viii. تعیین لوگوی پنل فروشگان 

g. پیوند ها 

i. پیوند های فوتر سایت 

ii. هاج عنوان و لینک پیوندقابلیت در 

iii.  تعیین ترتیب چینش باdarg and drop 

iv. تاریخ ثبت و فرد ایجاد کننده نمایش 

v. قابلیت دسته بندی پیوند ها 

vi. قابلیت حذف گروهی پیوند ها 

h.  سیستم مدیریت پاپ آپPopUp 

i. درج پاپ آپ در سایت برای نمایش بر روی متون 

ii. تعیین عنوان و توضیحات 

iii.  نمایش و قطع نمایشتعیین تاریخ و ساعت 

iv. تعیین وضعیت نمایش یا عدم نمایش 

v. تعیین اینکه آیا یک بار نمایش داده شود یا با هر بار باز کردن صفحه نمایش داده شود 

vi. قابلیت تعیین صفحاتی که نیاز دارید در آن نمایش داده شود به جزئیات 

vii. قابلیت جستجو و فیلتر کردن بر اساس بازه تاریخی و کلمه کلیدی 

i.  واژه نامهWIKI 

i. درج کلمات مهم برای های الیت شدن در بخش توضیحات محصول 
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ii. و با رفتن موس  درج توضیحات به همراه عکس برای هر کلمه که توضیح دهنده هر ایتم می باشد

 بر روی آن کلمه به صورت پاپ آپ توضیحات و تصویر نمایش داده می شود.

iii. تصویر نمایه تعیین 

iv. ارد و جستجو بر اساس کلمه کلیدی و وضعیت نمایشقابلیت ویرایش و حذف مو 

j.  آدرسسیستم انتقال  

i.  در مواقعی که از سیستم قدیمی سایت های شرکت های دیگر استفاده میکنید و قصد دارید بر

آبی نقل مکان کنید این امکان به شما داده می شود کلیه صفحات  قدرتمند روی سیستم های

 و سئو پذیر به سایت جدید انتقال دهید  301سایت قبلی را به صورت کامل 

ii. انتقال ادرس به صورت موقت در سیستم داخلی خود سایت نیز امکان پذیر می باشد 

k. سیستم مدیریت عناوین صفحات 

i.  عالوه بر سیستم های سئو موجود در هر بخش شما  می توانید از این بخش به صورت اختصاصی

 یدو مجزا برای هر صفحه موارد زیر را تعیین کن

 آدرس صفحه ای که میخواهید موارد به آن منتصب شود .1

 عنوان قابل نمایش در تب .2

 keywordتگ کلمات کلیدی  .3

 descriptionتگ توضیحات  .4

 اختصاصی h1 , h2تگ  .5

 تگ هد و استراکچر دیت .6

l. سیستم جامع مدیریت ویدئو ها 

i. قابلیت گروه بندی و زیر گروه بندی ویدئو ها به تعداد نامحدود و شاخه ای 

ii.  سیستم مدیریت نظرات کاربران برای هر ویدئو به صورت مجزا با قابلیت ارسال پاسخ و نمایش در

 سایت و جستجو در بین آن ها

iii. درج و ویرایش ویدئو 

 عنوان ویدئو و تعیین گروه یا زیر شاخه گروه منتصب .1

 بارگذاری تصویر نمایه .2

 مدت زمان ویدئو .3

 ترتیب چینش .4

 وضعیت نمایش .5

 داشته باشد یا خیرقابلیت ارسال نظر  .6

 ریپت خارجیکقابلیت نمایش ویدئو از فایل بارگذاری شده یا از کد و اس .7

 قابلیت تعیین ویدئو های مرتبط .8

 درج توضیحات برای ویدئو .9

iv. قابلیت حذف گروهی ویدئو ها 
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v. قابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی ، گروه بندی و وضعیت و نوع ویدئو 

 سرفصل سیستم تعاملی .6

a. لایمیل و ارسا 

i. جهت ارسال ایمیل  قابلیت ارسال ایمیل به صورت گروهی یا تکی و انتخاب از لیست مخاطبان(

 میباشد(  VPSگروهی نیاز به سرور اختصاصی یا 

ii. تعیین موضوع و توضیحات متن 

iii. مشاهده کلیه ایمیل های ارسال شده از سیستم و وضعیت تحویل آن 

iv. مانیفیلتر بر اساس کاربر فرستنده و گیرنده و بازه ز 

b.  پوش نوتیفیکیشنPush Notification 

i. قابلیت جستجو در بین افرادی که اپلیکیشن را نصب کرده اند 

ii. تعیین عنوان جهت ارسال و توضیحات 

iii. یک صفحه وب باز شود و یا در داخل اپ  بر روی نوتیفیکیش قابلیت تعیین اینکه پس از کلیک

 به کدام صفحه، محصول یا گروه محصول برود

iv.  تفکیک ارسال برای کاربران اندروید و ای او اسقابلیت 

c. سیستم مدیریت اعضای خبر نامه 

i.  رس وضعیت و بازه زمانی در بین افراد عضو خبر نامهآدمشاهده و جستجو بر اساس 

ii. قابلیت حذف گروهی 

iii. لیست خروجی اکسل از افراد عضو خبرنامه 

iv. نمایش تاریخ و ساعت ثبت نام 

v.  نامه جهت ارسال ایمیل گروهیقابلیت گروه بندی اعضای خبر 

d. ارسال پیامک 

i. تعیین شماره گیرنده و ارسال پیامک از روی وب سایت 

ii.  در زمان ثبت نام در سایت و یا در  زمان خرید  اتوماتیکاین بخش مجزا از بخش ارسال پیامک

 محصول می باشد

e.  آنهامشاهده لیست پیامک های ارسال شده و وضعیت ارسال 

i. انی و نام فرستنده و گیرنده )شماره همراه(قابلیت فیلتر بازه زم 

f. لیست کلیه درخواست های فراموشی رمز عبور به همراه تاریخ و ای پی و ایمیل و شماره همراه 

g. مدیریت تماس با ما 

i. .مشاهده و مدیریت کلیه درخواست هایی که از طریق فرم تماس با ما ارسال می شود 

ii.  ایمیل در میل کاربرقابلیت پاسخ دهی به متن ارسالی و دریافت 

iii. قابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی و بازه زمانی مشخص 

iv. خروجی اکسل از کلیه موارد ارسالی در بخش تماس با ما 

h.  سواالت متداولFAQ 
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i. تعیین گروه سواالت متداول و زیر گروه به تعداد نامحدود 

ii. تعیین سوال و جواب های متداول و درج آن در گروه های مشخص 

iii. و بر اساس کلمه کلیدی و بازه زمانی ثبتقابلیت جستج 

iv. قراردادن ترتیب نمایش سواالت متداول در هر گروه 

v. فعال و غیر فعال کردن هر سوال یا گروه 

i.  تیکت ها و پیام هاTicketing and Messaging 

i. تعیین و درج نامحدود گروه پیام و زیر شاخه دهی به آن 

ii. قابلیت جستجو بر اساس نام و شماره و ایمیلی فرد مشخص با ارسال تیکت در گروه مشخصه برا 

iii. از طریق سایت و ایمیل قابلیت ارسال پاسخ متقابل از طریق کاربر و ایجاد تعامل 

j. کاربران اپلیکیشن 

i. لیست کلیه کاربرانی که از طریق اپلیکیشن ثبت نام کرده اند 

ii. تاریخ دقیق ثبت نام 

iii. سیستم عاملی که ثبت نام شده 

iv.  ایپی ثبت نامی 

v. بیس گوگل جهت ارسال پوش نوتیفیکیش کد فایر 

 

در لیست باال سعی شد کلیه موارد به صورت سرتیتر وار وخالصه اعالم شود. جزئیات و امکانات سیستم به مراتب باالتر از لیست 

 باال می باشد.
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