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کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی

مشخصات نرم افزار پورتال نسخه  advancedـ(پیوست شماره )1
نرم افزارموضوع قرارداد به صورت بسته نرم افزاری ارائه می شود و جزئیات امکانات آن طبق توضیحات زیر می باشد:
فناوریهای مورد استفاده:
•

تکنولوژی های مورد استفاده :مدل ارتباطی  Client/Serverبر اساس مدل معماری چندالیه ( Multi-Tierو )Multi-Layer

•

نوع زبان برنامه نویسی ASP.NET(C#) :

•

بانک اطالعاتی مورد استفاده SQLServer 2008 , 2012 , 2014 , 2016 :

•

شیوه ارتباط با بانک اطالعاتی ADO.NET :

•

 Frame workمورد استفاده.NET Framework 4.5:

•

سیستم عامل مورد استفاده :نسخه های سیستم عامل  Windowsهمچون Windows Server 2008, 2012, 2014,

•

2016
سرویس دهنده وب مورد استفادهIIS 7 , 8 , 10 :
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امکانات کلی نرم افزار
استفاده از فناوریNet Framework 4.5
طراحی و پیاده سازی با استفاده از تکنولوژیAJAX
نمایش اطالعات سایت به صورت واکنش گرا)(Responsive
مدیریت گرافیک و پوسته سایتSkin Chooser
سیستم مدیریت محتوای پیشرفتهAdvanced Control Panel
امکان ارائه صفحه شخصی برای هر یک از کاربران
امکان  Import / Exportکردن ساختار صفحات
مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی پیشرفته
امکان تعیین سطح دسترسیSub Admin
مشاهده و بازگردانی اطالعات حذف شدهRecycle Bin
امکان تعلیق نمایش محتویات در سایت
جستجوی پیشرفته سایتAdvanced Search
قابلیت چیدمان محتوای صفحات با امکانDrag & Drop
راهنمای آنالین مدیریت نرم افزار
سیستم بارگذاری فایل مرکزیFile Manager
ماژول های کاربردی
تنظیمات سایت)(Site Setting
مدیریت صفحات)(Tabs
مدیریت ثبت نام)(Registration
مدیریت نقشها)(Roles
مدیریت لوگوهای سایت))(Site Logo) Setting
مدیریت ماژولها)(Module types
مدیریت و تنظیمات  SEOسایت
محدودیت ورود به سایتBlack List IP
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منو)(Menu
ماژول)(Iframe Module
ویرایشگر)(HTML Documents
بالگ)(Blog
نمایشگرتبلیغات)(Banner advertisement
اعالنات)(Announcement
جستجو در سایت)(Portal Search
کاربرا ن حاضر در سایت)(Who's Logged
تعداد زبان سایت)(Language Switcher
ورود به سیستم)(Sign in
ارسال نظرات)(Send Thought
ساعت)(Clock
سوال و جواب)(FAQs

نمایش آب و هوا
نمایش اوقات شرعی
ارسال خبر نامه)(News Letter
مقاالت)(Articles
متن متحرک
مسابقات
مدیریت اسناد)(Document
نقشه سایت)(Site Map
پیغام شخصی)(Private Message
گزیده اخبار)(News Collector
مباحثه)(Discussion Forum
دفترچه تلفن)(Phonebook
پیوندها)(Links
گزارش کاربران)(User report
تقویم رومیزی)(Desktop Calendar
دیکشنری)(Dictionary
ماژول تصاویر)(Picture Module
میانبر)(Shortcut
ماژول)RSS(Feed XML
جستجو در گوگل)(Google Search
رای گیری)(Survey
گزارش آمار سایت ساده
اخبار)(News
گالری عکس)(Picture Gallery
اخبار پربیننده)(Most Popular News
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اخبار مهم)(Top News
فرم ساز)(E-Form+Viewer
چارت سازمانی)(Organization Chart
مناقصات)(Tenders
گزارش آماری کاربران)(Monitoring

نمایش چند محتوایی
مدیریت رویدادهای سایت)(Event
گزارش آمار سایت پیشرفته
دسته بندی ماژولها)(Category
اسالیدشو تصاویر
مشخصات الیسنس و محدودیت ها
تعداد زیر پورتال( 5عدد)
1
تعداد زبان های سایت(نامحدود)
2
حداکثر تعداد صفحات پورتال به میزان  1000صفحه
3
مدت زمان ارائه خدمات نصب ،راه اندازی و آموزش  1ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
تبصره :ارائه خدمات نصب و راهاندازی منوط به آمادهبودن بستر مورد نیاز اجرای نرمافزار فراهم شده از طرف
کارفرما خواهد بود.
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