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پنل مدیریت

مدیر خبرهپنل 

امنیت کنترل سطح 
دسترسی ها

پنل مدیر داخلی

تنظیمات



پنل مدیریت

بخش بنیان گذاري شامل تنظیم سیاست هاي کلی سازمان من جمله فعال سازي انواع مالیات ها ، نظام هاي مالی، سیاست هاي•
...مدیریتی و 

بخش ماژول ها که براي مدیریت ماژول هاي پیش فرض و همچنین سفارشی درنظر گرفته شده•
مدیریت منوها مشتمل بر تنظیم منوي استاندارد و منوي گوشی هاي هوشمند•
امکان تغییر قابلیت هاي صفحه نمایش و سفارشی کردن آنها•
مدیریت ویجت هاي پیش فرض و سفارشی براي دسترسی سریع با قابلیت پیاده سازي گسترده•
...مدیریت هشدارها، تعیین حد تحمل ، نوع اخطار و •
تنظیم پروتکل هاي امنیتی براي بخش هاي مختلف•
امکان تنظیم محدودیت و دقت براي بخش هاي محاسباتی ، عددي و مالی•
تنظیمات مربوط به مفاد گزارش هاي عمومی و داخلی•
تنظیمات پیشرفته ماژول هاي ایمیل و پیامک•



مدیریت مالی

پنل حسابداري

ترازنامه
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مدیریت بودجه

گزارش ساز
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موجودي
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مدیریت مالی

پوشش انواع اسناد حسابداري•
سازگاري با استاندارد هاي داخلی حسابداري•
IFRSسازگاري با استانداردهاي بین المللی •
پوشش کامل مالیات هاي دولتی و اجتماعی•
گزارشگیري هاي متنوع با خروجی هاي مختلف•
مدیریت سود و زیان بر مبناي حسابداري تعهدي تعدیل شده•
پیاده سازي تمام خدمات بانک هاي داخلی و خارجی•



حسابداري

امکان اتصال به وبسایت یا حسابداري آنالین•
تعریف طرف حساب ها و دسته بندي آنها•
و صورتحسابصدور انواع فاکتور، پیش فاکتور •
امکان چاپ یا خروجی صورتحساب و فاکتورها•
امکان تعریف حساب هاي معین•
)مناسب هولدینگها و شرکت هایی که چند بخش مستقل دارند(امکان تعریف چندین حساب مجزا •
امکان اصالح یا تغییر اسناد قبل یا بعد از صدور•
امکان افزودن یادداشت یا توضیحات روي اسناد مالی•
امکان پیوست فایل روي اسناد مالی•
بررسی و تایید مدیرانارجاع اسناد مالی جهت •
اداريصدور دستی و اتوماتیک اسناد •



ادامه-حسابداري 
امکان تعیین سطح دسترسی کاربران براي حساب هاي مالی•
خزانه داري•
دفاتر روزانه•
پرداخت آنالین•
کنترل و غیرفعال سازي دفترمالی سال گذشته بصورت درستی و خودکار•
اعمال تغییر دفتر مالی در سال جدید•
و غیرهپیش فاکتورها ، تنخواه، فاکتورهاي پرداخت نشده، صورت حسابهانمایش گزارشات مالی در صفحه حسابداري از جمله •
ایجاد صورتحساب جدید و اتصال آن به پرونده هاامکان •
خودکار تاریخ، نوع تسویه و حساب بانکی در صورتحسابانتخاب •
غیرهو تاییدیه وضعیت و اطالعات فاکتورها در فهرست صورتحسابها مانند وضعیت پرداخت، تاریخ، نمایش •
داراي فهرست بندي صورتحساب ها از جمله گروه پرداخت شده یا نشده، لغو شده و غیره•
 PDFداراي ابزار ادغام•



ادامه-حسابداري 

بدون نیاز به وارد شدن در صفحه هر صورتحسابحساب ها فهرست فاکتورها و در  PDFصدور فایل امکان •
گزارشگیري تفکیک شده•
داراي تفکیک صورتحسابهاي مشتریان و تامین کنندگان•
آمار و گزارشات هر قسمت به صورت مستقل و کامل•
هزینه هاي ثابت دوره اي و مالیات. تنخواه گردانی. داراي بخش هزینه هاي ویژه که شامل حقوق پرسنل•
محاسبه خودکار هزینه، درآمد، سود و زیان و غیره•
مشاهده جدول گزارشات با مقادیر درآمد و هزینه ماهانه و ساالنه•
داراي دفاتر فروش و خرید مجزا و مستقل•
محاسبه سود براساس محصوالت، مشتریان، پرسنل فروش و یا تیم فروش به صورت جزیی وکلی•
فروشمحاسبه سود براساس یک محصول، یک مشتري و یا یکی از پرسنل •
محاسبه سود براساس تاریخ شروع و پایان تعیین شده•



مالیگردش هاي و بانک ها مدیریت 

تعریف حساب به صورت نامحدود•
گیري از گردشهاي مالیگزارش •
بدهکاري و بستانکاريمحاسبه •
حساببه اطالعات به حساب بانکی و مشاهده گزارشهاي گردش مالی بدون نیاز به رمز حساب یا دسترسی مستقیم اتصال •
انتقال وجه از طریق سرویس پایاامکان •
حساب مالی نامحدود براساس موجودي و بانکایجاد •
با جاريپس انداز نوع حساب بانکی مانند تعیین •
از تمام ارزهاي جهان جهت افتتاح هر حسابپشتیبانی •
ایجاد حسابهاي مجزا و مستقل و اختصاص ارز مورد نظر به حساب دلخواهامکان •
آنموجودي اولیه هر حساب و تاریخ افتتاح تعیین •



ادامه-مالی مدیریت بانک ها و گردش هاي 

امکان تعیین موجودي اولیه هر حساب و ایجاد هشدار•
ایجاد کد حسابداري و لینک حساب مالی به بخش حسابداريامکان •
بانکیتراکنش هاي و مدیریت نقل و انتقاالت حساب و مشاهده •
کشیده شده براساس حسابهاي بانکی و محاسبه مقادیر چکهاچک هاي کنترل و ثبت امکان •
چک هاایجاد هشدار جهت زمان سررسید امکان •
اب مقدار پرداخت از موجودي حسصورتی که پرداختی به صورتحساب هاي و پرداخت ها امکان تخصیص و انتخاب حساب مالی جهت •

کسر شود
صورت حساب بانکیپرینت •
تمام جزئیات گردش حساب توسط پرسنل بدون نیاز به رمز اول یا دوم حسابمشاهده •



هزینه ها

.می شودهزینه ها امکان اولویت بندي در فهرست مخارج از مهم تا غیر ضروري که باعث کاهش -•
خاصهزینه هاي مدیریت -•



:بیمه

لیست بیمه پرسنلشامل •
بیمهپرداخت •
و مدیریت ورود یا خروج پرسنل به لیست بیمهاعالن •
مربوط به اطالعات و پرداخت هاي حق بیمهگزارشات •



:مالیات

چشم انداز کلی از مالیات•
و نگهداري از اطالعات مالیاتیتهیه •
و دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزودهمحاسبه •



ECRMمدیریت ارتباط با مشتریان خبره  

CRMپنل مدیریت 

گفتگوي آنالین

قرعه کشی

ارتباط از طریق 
پیامک

تبادل اطالعات با 
برنامه هاي خارجی

تیکت سیستمی

outlookاتصال به 

نظرسنجی

طرح ویژه و مسابقه

مدیریت مشتري 
احتمالی

مدیریت و پیگیري
تماس ها

تیکت با پیامک

مدیریت پرونده ها

تانتقادات و پیشنهاد

ضبط مکالمات

مدیریت صندوق 
صوتی

مدیریت تامین 
کنندگان

پیامک به خارج از 
کشور

یکپارچه سازي 
هولدینگ ها

Ticketتیکت 

ارتباط بعد از خرید

مدیریت تامین 
کنندگان

رزرو محصوالت یا 
خدمات

تیکت با ایمیل

ساتصال به استریک

CRMاتصال تلفن به 

باشگاه مشتریان

ارسال اطالعیه با 
ایمیل

گزارشات و گزارش 
ساز

تیکت تلفنی

انتقال مکالمه



- Managementمدیریت تماس هاي تلفنی یا  Calling

ID Callerمانیتورینگ تماس یا •
تلفن و مدیریت کانتکت هادفترچه •
فهرست و گزارش تماسهامشاهده •
سازي و ایجاد پروفایل به همراه ساخت کد کاربريپرونده •
تاریخچه و توضیحاتداراي •
سریع افراد توسط کد، نام یا هر مشخصات دیگري که در پروفایل درج می کنیمجستجوي •
افراد و گروه بنديفهرست •
آالرم هاصندوق صوتی، دانلود فایل، گوش کردن به پیامها، مدیریت •
سایر اسنادانتقال اطالعات تماس از پروفایل یا پرونده به لیست مخاطبین، پیش فاکتور، صورتحساب و امکان •
استریکسبه اتصال •
امکان دسترسی به تمام ایمیل ها•
نامحدودایجاد قالب و متن ایمیلهاي پیش فرض و آماده بصورت امکان •



– Managementمدیریت تماس هاي تلفنی یا  Calling-ادامه

ایمیل، پیام کوتاه و اطالعیه ها بصورت تکی یا گروهیارسال •
مشتریان احتمالیپیگیري •
احتمالی و بالقوهمشتریان •
احتمالیمشتریانسازي براي پرونده •
مشتریان احتمالیپیگیري •
و تعیین مامور رسیدگی و پیگیريمدیریت •
:وضعیت تماسها با یک کلیکمدیریت •

نگیریدتماس . 2نشدهتماسی گرفته تاکنون . 1
در حال انجام و بررسی. 4براي تماس. 3
تماس انجام شد . 5



CRMامکانات 

:تفکیک و انتخاب نوع پرونده به دو دسته کلی•
)اشخاص حقوقی(شرکت . 1
اشخاص حقیقی که هر کدام داراي امکانات متفاوتند: فرد. 2

:و انتخاب نوع پرونده به چهار دسته عمومیتفکیک •
مشتري. 3مشتري بالقوه. 2مشتري احتمالی. 1
عاديپرونده هاي . 4مشتري. 3

اکتورها فجمله پیگیري تماس ها پرونده و پروفایل هر شخص به قسمتهاي دیگر متصل است و همانجا میتوان موارد دیگر از صفحه •
.را مدیریت نمودمربوطه و غیره فایل هاي سفارشات سود و زیان مربوط به دستورکاري، اطالعیه ها 

مشخصات تماس به صورت خودکار از اطالعات پرونده گرفته میشود و به فهرست مخاطبین افزوده می شود•
به شکل دستی و یا خودکارکانتکت ها لیست مخاطبین یا ایجاد •
براي هر پروندهبارکد کد و تعیین •
گروه بندي نامحدود پرونده ها•



ادامه-CRMامکانات 

امکان الصاق عکس یا لوگو براي پروفایل هر پرونده•
تغییر وضیعت پیگیري تماس در فهرست بدون نیاز به اینکه وارد صفحه هر پرونده شویمامکان •
ایجاد آالرم براي تاریخ تولد افرادامکان •
مسدود کردن ارسال ایمیل براي افرادي خاصامکان •
ایجاد اقدام جدید از لیست مخاطبین بدون نیاز به باز کردن صفحه مخاطب فقط با یک کلیکامکان •
لیه همراه کبه تلفن میباشد، با انتفال این فایل کانتکت ها استاندارد عمومی که vcf.صورت به Vcardایجاد خروچی فایل امکان •

.خواهند یافتانتقال لیست مخاطبین به گوشی 
جستجوي پیشرفته در مخاطبین همراه با انواع فیلترامکان •
ر صفحه یا وارد شدن دبه کلیک نمایش اطالعات تماس در لیست مخاطبین با قرار دادن نشانگر موس روي هرکدام بدون نیاز امکان •

مخاطب
پروندهدر صفحه پروفایل درخواست ها مشاهده مراجعات یا امکان •
براي نمایش بهترپرونده ها و گروه ها اختصاص رنگ و تصویر به •



تیکت

SMSتیکت از طریق ایمیل، تلفنی، حضوري، فکس، چت، صندوق صوتی و •
مخاطبین از طریق تیکتپرسش هاي به پاسخگویی •
و پیگیري درخواستهاي مخاطبین تا حصول و انعکاس نتیجهثبت •
مداوم بازخوردهاگزارش گیري و پایش •
فرآیندهاي تعامل و بهبود مستمر کمی و کیفی خدماتاصالح •



:انتقادات وپیشنهادات

و دریافت نظراتثبت •
تخصیص تیکت به ازاي هر انتقاد جهت پیگیري و ارسال خودکار آن به بخش مربوطهامکان •
آالرم براي انتقادات جدیدایجاد •
پیام هافهرست و گزارش مشاهده •



نظرسنجی

امکان نظرسنجی دیجیتال و الکترونیک•
نظرسنجی توسط برگه هاي الکترونیکی جهت نظرسنجی هاي خیابانیامکان •
نظرسنجی مشتریان نسبت به شرکت، محصول، تیم یا پرسنلامکان •
امتیاز دهی به محصوالت، پرسنل، تیم یا مجموعه نسبت به نظرسنجی هاامکان •



قرعه کشی

ورود و پردازش اطالعات قرعه کشی به صورتهاي مختلف مانند کد کاال، مسابقات، نظرسنجی و غیرهامکان •
اطالعات و انتخاب برنده به صورت تصادفیپردازش •



مدیریت فروش

پنل فروشگاهی

جلسات معرفی و فروش

پخش

خدمات پس از فروش

مدیریت واسطه ها

گزارشات و گزارش ساز

ثبت رضایت و امضاء مشتري

مدیریت کمیسیون

استفاده از تلگرام

قراردادهاي فروش

پیگیري سفارش و فروش

چشم انداز فروش

نمایندگان فروش

فروش رایگان

استعالم موجودي و انبار

جشنواره

ارسال پیامک تبلیغاتی

بازاریابی

پورسانت

فروش فروشگاهی

فروش مویرگی

مدیریت تخفیف

ردیابی هاي فروش

گرتبادل اطالعات با برنامه هاي دی

اسکن بارکد توسط موبایل

سفارشات

گارانتی

RFPو درخواستها

VIPبخش 

سفارشات امانی

بازارسنجی

رزرو محصوالت یا خدمات

ارتباط از طریق پیامک

تبلیغات

بارکد

افزایش فروش

گروه بندي مشتریان

هدایا و اشانتیون

تاریخ مصرف محصوالت

محاسبه پاداش براي فروشنده

ارسال ایمیل تبلیغایتی



مدیریت فروش

به صورت گرافیکی، نموداري و جدولفروش ها امکان پیگیري •
پیگیري روند کار تیم فروش به صورت گروهی یا فرديامکان •
یادآوري یا اعالنهاي هوشمند جهت فروش و تسویه در زمانهاي تعیین شدهامکان •
زان نسبت به میصورت خودکار کردن حداقل میزان فروش براي هریک از کارشناسان فروش وتعیین جریمه و پاداش به مشخص •

فروش آنها
تعیین نوع تسویه، محاسبه درصد افزایشی نسبت به زمان تسویه چکهاقابلیت •
زمان فروش یا چشم انداز و پیش بینی آینده شرکتتعریف •
و پیگیريمشاوره •
اتصال به بارکد، سیستم فروشگاهی و کارتخوانامکان •
محاسبهروش هاي به هر فروشنده با انواع ماژول پاداش دهی •



ادامه-مدیریت فروش 

PrestaShopامکان اتصال به فروشگاه سازهاي معتبر مانند • , eCommerce , OpenCard غیرهو
به مشتریان و بن هاي خرید وتخفیفامتیازدهی •
کوتاهو پیام فاکتورهاي پرداخت نشده توسط برنامه ریزي زمانبندي شده و ارسال اطالعیه از طریق ایمیل یادآوري •
طرح تجاري و تبدیل آن به قرارداد پس از تاییدارسال •
صدور و چاپ فاکتور قبض صورتحساب فروشگاهیامکان •
مسیرها به راننده یا ویزیتورارجاع •
سقف اعتبار براي فروشکنترل •



مشتریانمدیریت 

سازي و ایجاد پروفایل به همراه ساخت کد کاربريپرونده •
تاریخچه و توضیحاتداراي •
تلفندفترچه •
می کنیمسریع افراد توسط کد، نام یا هر مشخصات دیگري که در پروفایل درج جستجوي •
گروه بنديفهرست افراد و •
مشتریان احتمالی و بالقوهمدیریت •



بازاریابیمدیریت پورسانت و 

می باشدتسویه ها پورسانتها با تعریف هاي مشخص که بر حسب میزان و نوع محاسبه •
تخصیص پورسانت به بازاریابان نمایشگاهی و مدیریت آنهاامکان •
و تیم فروشبازاریاب ها تعریف و تفکیک پورسانتها بین امکان •
مشتریان هربخش و ارزیابی آنهامدیریت •



پیگیري موقعیت مکانی ویزیتورها

امکان برنامه ریزي ویزیتورها برروي نقشه•
لحظه اي ویزیتورها برروي نقشهرصد •
تداخل ویزیتورها جهت ویزیت مقصدهاي تکراريحذف •
شدهپیگیري اشخاص و مکانهاي ویزیت امکان •
GPSامکان ویژه اي جهت محاسبه دستمزد ویزیتورها بر اساس میزان حضور در محل هاي مربوطه به صورت اتوماتیک با استفاده از•

فاکتور در محل بصورت آنالین و دریافت آن توسط تیم فروشصدور •



مدیریت تامین کنندگان

ایجاد پرونده و فهرست تامین کنندگان•
تامین کننده به کاالي وروديتخصیص •
صورتحساب و فاکتورهاي تامین کنندگانمدیریت •
سفارشات و درخواستهامدیریت •
حساب و خریدوفروشکنترل •
اطالعات تماس و لیست مخاطبینمدیریت •
زیانمحاسبه سود و •
به بخش مالی و حسابدارياتصال •
آالرم و یادآوريتعریف •
و فهرست بندي لیست همکارانایجاد •



تولید

تولید و انبارهماهنگی •
تولیدکنترل •
ریزي تولیدبرنامه •
مواد اولیهکنترل •
جزئیات و مراحل تولیدگزارشات •
انداز و درصد رشد تولیدچشم •



صادراتواردات و 

کنترل حجم واردات و صادرات•
بینی گمرك و هزینه حملپیش •
تمام شدهقیمت •
ارز وسکهلحظه اي بینی حدودي تغییرات ارزي توسط ماژول گزارش پیش •
پشتیبانی از واحدهاي ارزيامکان •



تبلیغات

آنمدیریت کمپین هاي تبلیغاتی و بررسی نتایج •
قابلیت مشاهده نتایج تبلیغات•
استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطی مختلف جهت تبلیغات•
هاي شبکه هاي اجتماعیAPIپیاده سازي •
پیاده سازي سناریوهاي تبلیغاتی پیامکی•



مدیریت بازرگانی

پنل مدیریت

مدیریت تولید

مدیریت ترابري

تبادل اطالعات با 
برنامه هاي دیگر

مدیریت مشتریان

مدیریت خدمات

گزارشات و گزارش 
ساز

طرح تجاري

مدیریت محصوالت

جلسات کاري

واردات و صادرات

یکپارچه سازي 
هولدینگها

ا مدیریت ارتباط ب
SRMتامین کننده 

مدیریت پروژه ها

قراردادها



مدیریت بازرگانی

گروهیو کارهاي شامل مدیریت سفارشات مشتریان، همکاران و تولیدکنندگان، معامالت طرحهاي تجاري، قراردادها •
و اعمال مدت اعتبار براي طرح تجاريتعیین •
طرح تجاري به پرونده مشتریاناختصاص •
:حالت پیشرفت کار بر اساس دوره هاي زمانی که شاملتعیین •
50-50. 4بر اساس فروش. 3روزه30. 2فوري. 1
غیره می شودو 
حدود تاخیر زمانیغیره تعیین نحوه پرداخت بصورت نقدي، کارت به کارت، حساب بانکی و انتخاب •
روش حمل و نقل و تحویلمدیریت •
ایجاد یادداشتهاي عمومی و خصوصیامکان •



ادامه-بازرگانی مدیریت 

بررسی، امضا و تایید مسئول مربوطهحالت هاي داراي •
تجاري امضا شده، نشده و غیرهطرح هاي بندي فهرست •
و شکستو برآورد درصد موفقیت میانگین ها آمار ماهانه و ساالنه محاسبات خودکار، میزان سود و زیان و داراي •
فهرست سفارشاتنمایش •
ایجاد سفارش جدید و اختصاص به پرونده مشتریانامکان •
تاریخ سفارش و تاریخ تحویلتعیین •
در قراردادهاامضاکننده رسیدگی و تعیین مسئول •



خدمات پس از فروش

خدمات دوره 
اي و بلندمدت

فهرست بندي
و تفکیک 
خدمات

سامانه 
پیگیري

گزارشات و 
گزارش ساز

مدیریت 
سرویس در 

محل
گارانتی



خدمات پس از فروش

پیاده سازي طرح هاي مختلف گارانتی و سفارشی سازي آنها به صورت تکی و دسته اي•
بمنظور رضایت سنجیCRMمدیریت سرویس هاي راه دور و حضوري ارائه شده و ارتباط موثر با بخش•
سامانه پیگیري پس از خدمات پس از فروش با متدهاي بازبینی دوره اي•
به منظور یافتن نقص در خدمات و محصوالتBIگزارش گیري هاي پیشرفته با استفاده از تکنولوژي هاي •



انبار

پنل مدیریت انبار

استفاده از بارکد

محاسبه مالیات

اي تبادل اطالعات با برنامه ه
دیگر

تعریف شناسه و تاریخ

نگهبانی و حراست انبار

ایجاد آالرم

شکنترل قیمت خرید و فرو

گزارشات و گزارش ساز

کد حسابداري خرید و 
فروش مجزا

کنترل موجودي

حسابداري مستقل

اتصال به فروش

انبار نامحدود با آدرس هاي 
مختلف

الاستفاده از شماره سری

انتقال بین انبارها

دسته بندي و زیرشاخه 
نامحدود

تفکیک بر اساس کشور
تولید کننده

ورود و خروج کاال

انبار مجازي

محاسبه سود

اختصاص موقعیت مکانی

رزرو محصوالت یا خدمات



مدیریت محصوالت، خدمات و انبار

انبارداري با تعداد نامحدود انبار مستقل•
ورود و خروج کاالمدیریت •
انتقال کاال بین انبارهامدیریت •
کاال و خدمات بصورت مستقل از همتعاریف •
حمل ونقل و ایجاد تعاریف خاص حمل و نقلمدیریت •
فاکتورصدور •
فروشاز موجودي انبار هنگام کسر •
امکان ایجاد حداقل موجودي انبار و تعریف اخطار جهت سفارش مجدد•
قیمت خرید و قیمت فروش کاالهامدیریت •
لحظه اي وضعیت کاالها مانند میزان ورود، موجودي و فروش هر کاالگزارش •
جستجوي پیشرفته همراه با فیلتر براي تمام کاالها و یا خدمات ثبت شدهامکان •



ادامه-انبار مدیریت محصوالت، خدمات و 

نمایش آمار و تغییرات اخیر در صفحه اصلی کاال و خدمات•
وضعیت براي فروش یا براي خرید و هر دو براي کاال و محصوالتتعیین •
استفاده از شماره سریالامکان •
EAN8 , EAN13 , Datamatrix:شاملتولید خودکار و استفاده بارکد با هفت استاندارد جهانی امکان • , Code 39 , ISBN , 

QrCode , UPC
توضیحات دلخواه براي هر محصول یا خدماتایجاد •
فیلدهاي اندازه گیري در فرم ایجاد مانند وزن طول سطح حجم و غیرهداراي •
داده نشودفاکتور نمایش ایجاد یادداشت اختصاصی براي واحد فروش بصورتی که در صورتحساب یا امکان •
خدماتگروه بندي و زیر مجموعه نامحدود براي محصوالت و ایجاد •



ادامه-مدیریت محصوالت، خدمات و انبار 

براي نمایش بهترگروه ها اختصاص رنگ به امکان •
قیمت همراه با مالیات و یا بدون آنتعیین •
کد حسابداري فروش و کد حسابداري خریدتعیین •
اطالعات کامل در فهرست کاال و خدماتنمایش •
موجودي و ورود و خروج کاال در انبارکنترل •
بار که شامل تنظیم اندیگري جهت دو کنترل اصلی یکی براي گردش انبار که شامل انتقاالت موجودي بین انبارها می باشد و داراي •

می باشدورود و خروج کاال و میزان موجودي 
معدوم ساختن کاالهاي تاریخ مصرف گذشتهکنترل •
فیلد تعیین مدت براي انجام خدمات در فرم ایجاد خدماتداراي •



مدیریت بحران

مدیریت 
بازسازي

تخمین 
واکنشها

برآورد 
آمادگی

گزارشات و 
گزارش ساز

کاهش 
خسارات

پیش 
برنامه



مدیریت بحران

پیاده سازي مسیرهاي ارتباطی سریع براي مشتریان•
تنظیم سناریو هاي بحران و واکنش هاي سریع•
پیاده سازي پروتکل  دسترسی سریع درهنگام وقوع بحران•
پیاده سازي راهکارهاي جایگزین براي مواقع بروز خطا•
برآورد حداکثر میزان خسارت و کمینه کردن هوشمند آن•



مدیریت پروژه ها

پنل مدیریت

محاسبات تخمین و چشم
انداز

کنترل درصد 
پیشرفت

گزارشات و 
گزارش ساز

تعیین 
زمانبندي

مدیریت مخارج  
و هزینه ها



مدیریت پروژه ها

تعریف بازه زمانی براي هر پروژه•
پیشرفت کاردرصد •
به کاربر یا گروهی از کاربرانپروژه ها دادن اختصاص •
سفارش و پیش فاکتور براي پروژه هاایجاد •
مرحله بندي در روند هر پروژهایجاد •
تایید، درحال بررسی، شروع، پیشرفت چند درصد و غیره توسط مدیرانتعریف حالت هاي •



ادامه-ها مدیریت پروژه 

تعیین وضعیت و درصد پیشرفت پروژه براي تخمین و ارزیابی موفقیت•
آمار و وضعیت پیشرفت کاري به صورت نمودار و درصد در صفحه اصلی پروژه هانمایش •
تخصیص هر پروژه به مشتري یا گروه مشتریانامکان •
غیر قابل مشاهده کردن هر پروژه براي کاربرانامکان •
تاریخ شروع، پایان و دوره زمانی یا مهلت پروژهتعیین •
به اشتراك گذاشتن پروژه براي سایر کاربرانامکان •
مشاهده آمار و گزارشات ماهانه و ساالنه روند پروژه•



مدیریت کیفیت

کاهش 
ضایعات

کاهش 
مرجوعی

کاهش 
هزینه ها

کنترل 
تصادفی

کنترل 
افرآینده

گزارشات و 
گزارش ساز

ISO

واحد 
کنترل 
کیفیت

استاندارد

تعیین کار 
مشارکتی



مدیریت کیفیت

پیاده سازي تمامی استانداردهاي داخلی•
ISOپیاده سازي •
ارتباط دو بخش کنترل و ارزیابی به منظور شفافیت بیشتر•
شفاف سازي مراحل تولید و بررسی بازخورد حاصل از هر مرحله•



مدیریت منابع انسانی

پنل مدیریت

حقوق و دستمزد

ایجاد انگیزش و رقابت

پاداش، مساعده و ترفیع

فیش حقوقی

مدیریت دورکاري

سلسله مراتب

مرخصی ها

استخدام

تغییر پست یا سمت

آئین نامه و مقررات داخلی

Tipsآموزش و خط مشی 

برگزاري دوره هاي ضمن خدمت

چارت سازمانی

حضور و غیاب

مدیریت ماموریت ها

تولید کارت پرسنلی

گزارشات و گزارش ساز

سازماندهی کارمندان

شرح وظایف

امضاي الکترونیکی

تعلیق، اخراج و استعفا

مدیریت کار ساعتی

تبادل اطالعات با برنامه هاي 
دیگر

مدیریت رفاه کارکنان

مدیریت پرسنل

پرداخت حقوق و مزایا

وام

ارزیابی پرسنل

مدیریت کار پروژه اي

تعیین مجوزها



مدیریت منابع انسانی

داراي پنل مدیریتی کامل و با دسترسی آسان به تمامی بخش ها•
پشتیبانی از تمام ویژگی هاي دولت الکترونیک•
پوشش تمامی طرح هاي تشویقی، آموزشی و رفاهی کارکنان•
مدیریت کامل مرخصی هاي استحقاقی با انجام محاسبات خودکار•
ات مربوطهقابل تغییر بودن پست یا سمت سازمانی و به طبع آن پاداش، مساعده و ترفیع و همچنین بروزرسانی خودکار تمام اطالع•



پرسنلمدیریت 

رسنلمشاهده مکان پرسنل از طریق کامپیوتر یا موبایل از راه دور توسط مدیران اصلی و امکان ذخیره تمام گزارشات در پرونده پ•
مشاهده، ذخیره و طبقه بندي فعالیت هاي پرسنل•
مدیریت غیرمستقیم کاربران از طریق طراحی استراتژي هاي تشویقی ، تنبیهی و رقابتی•



پرسنلارزیابی 

ارآیی میزان کجهت تشخیص امکان امتیازدهی مدیران و پرسنل به یکدیگر و همینطور امکان امتیازدهی مشتریان به پرسنل •
ومحبوبیت هرکدام از آنها

میزان کارکرد مفید پرسنلبرآورد •



کنترل پرسنل

مشاهده مانیتور پرسنل•
شنود وضبط مکالمات داخلی و خارجیامکان •
و مرور گفتگوهاي آنالینامکان ذخیره سازي •
تعریف محدودیتامکان •



حقوق و دستمزد

محاسبه خودکار حقوق پرسنل بر اساس ساعات کاري•
اتصال به دستگاه حضور و غیابامکان •
ماموریت ها، مخارج و زمان صرف شدهمدیریت •
آنالین نمودن دستگاه حضور و غیابامکان •



پرداخت حقوق و مزایا

به سیستم بانکیاتصال •
کلیکحقوق و مزایاي پرسنل فقط با یک پرداخت •
پرداخت مرحله اي•
پرداخت اولویت دار•



مرخصی

و توضیحاتفرم درخواست مرخصی با تعیین کاربر، نوع مرخصی، تاریخ شروع و پایان، مسئول بررسی، تایید •
بندي مرخصی ها بر اساس وضعیت مرخصی هاي درانتظار تاییدفهرست •
فهرست میزان مرخصی هاي استفاده شده هر کاربرنمایش •



چت

آنالین بین پرسنل یا داخل مجموعهگفتگوي •
آنالین با مشتریان و اعضاگفتگوي •
متن چت ها جهت پیگیري در زمان الزمامکان ذخیره سازي •
خصوصی و چت عمومی بین مدیران و پرسنلچت •



مدیریت اعضا و کاربران

و عمومیامکان ایجاد حساب کاربري براي اعضا همراه با شناسه و رمز عبورجهت ورود و مشاهده بخشهاي مربوطه •
گروه بندي نوع کاربران به صورت نامحدود و تخصیص هر عضو به گروهی خاصامکان •
یک متن خوشامدگویی، دستورات و اطالعات اولیه در ایمیل افتتاح حساب کاربراناختصاص •
ایجاد حق عضویت و تاریخ اشتراك به همراه پرداخت آنالینامکان •
و فهرست بندي اعضا براساس تاریخ عضویت و حق اشتراكتفکیک •
 PDFصدور پروفایل اعضا به صورت فایلامکان •



مدیریت سرمایه گذاري

برنامه 
ریزي

گزارشات و 
گزارش ساز

اولویت 
بندي

مدیریت 
ریسک

مدیریت 
پرداخت

مدیریت 
دریافت

چشم انداز و
یپیش بین



مدیریت سرمایه گذاري

اتصال به حساب مالی و بانک•
حرفه اي اوراق بهادارمدیریت •
دارایی هاامالك و مدیریت •
محاسبه سود•
بازرگانی و مالیبخش هاي اتصال به •
سرمایه گذاري مشتركمدیریت صندوق هاي •
مالیاظهارنامه هاي •
داراییانتخاب •
سهامگزینش •
جاريگذاري هاي برنامه و کنترل سرمایه پیاده سازي •



ه هامدیریت نمایندگان، فروشندگان و زیرمجموع

تپیشنهادا

گزارشات و 
گزارش ساز

دریافت 
سفارش

وضعیت 
عملکرد

پیگیري
سفارش

اعطاي 
گواهینامه

تمدید 
قرارداد

دریافت 
نمایندگی

شکایت



:مدیریت نمایندگان، فروشندگان و زیرمجموعه ها

ایجاد و مدیریت فهرست نمایندگان•
جغرافیایی به همراه توضیحات و اطالعات تماسنقشه •
بندي نامحدودگروه •
سفارشاتمدیریت •
صورتحساب و فاکتورهامدیریت •
هوشمند به سیستم مالی و حسابدارياتصال •
پورسانت یا درصد فروشتعیین •
ثبت نام و درخواست نمایندگیفرم •
و ثبت شرایط نمایندگیتعیین •



مدیریت و برنامه ریزي

تقویم 
هوشمند خبره

مدیریت 
رپیشرفت کا

مدیریت قرار 
مالقات

یادآوري 
هزمانبندي شد

اولویت بندي
کارها

گزارشات و 
گزارش ساز

زمانبندي 
کارها

مدیریت زمان

تعریف دوره 
زمانی کاري



مدیریت و برنامه ریزي

مدیریت بهینه زمان با استفاده از ویژگی هاي اختصاصی درنظر گرفته شده در هربخش و تقویم هوشمند خبره•
زمانبندي وظایف و کارها با تقویم ها و ساعت هاي گرافیکی•
که در مدیریت پیشرفت کارها و قرار مالقات ها با استفاده از صفحه هاي اختصاصی به همراه پیاده سازي بروزرسانی و اطالع افرادي•

.مورد مربوطه مشارکت دارند
گزارش سازي هاي پیشرفته و اختصاصی بمنظور کمک به مدیریت و برنامه ریزي•
برنامه ریزي و زمانبندي امور•
آالرم و آگاه سازيایجاد •
اقدامات و پیگیري آنهاایجاد •
دوره هاي زمانبندي شده کاري یا رویدادهاتعیین •
و پیگیري جلساتثبت •
نتایج جلساتثبت •



ادامه-مدیریت و برنامه ریزي 

گزارشات کامل از جزئیات هربخش بصورت اتوماتیک و دستی•
و تخمین درصد شکست و موفقیت در قسمتهاي مختلفبرآورد •
اسناد و فایلهاکنترل •
هامجوزها و دسترسی مدیریت •
مدیریت گروه بندي هاي بخش هاي مختلف•
سلسه مراتب اعضاء و درجه بندي وظایفتعیین •



دستور کاري

پنل مدیریت

تخصیص به 
انکارفرما و مشتری

گزارشات و گزارش
ساز

ارجاع کار و پروژه 
به پرسنل

تعریف ماموریت 
کاري اتپیگیري دستور ابالغ دستورات

ا تبادل اطالعات ب
برنامه هاي دیگر



دستور کاري

تعریف و پیگیري جلسات کاري قبل از تشکیل جلسات تا پایان کار•
هاهوشمند شامل جلسات، یادآوري و اعالن جدول •
تعریف دستور کاري براي هر پرسنل•
و تعیین میزان درصد پیشرفت کارمشاهده •
تقویم هوشمند کاري به صورتهاي مختلف از جمله روز، ماه و هفتهمشاهده •
تقویم کاري هر کاربر یا فهرست کلیه کارها و امکان جستجوي پیشرفتهنمایش •
مشاهده تاریخ تولد کلیه اعضا و مشتریانامکان •
دلخواه به صورت دستی یا خودکار توسط کاربرمناسبت هاي سفارشی کردن تقویم و وارد ساختن امکان •
و یاغیرهبررسی بندي کارها و وظایف براساس کارهاي ناقص،خاتمه یافته، در حال فهرست •
جلسات و غیره با کلیک بر روي روز مورد نظر در تقویممالقات، یادآوري دستور کاري، آالرم، قرار ایجاد •
افزودن روزهاي بیشتر یا یک دوره زمانی درقسمت ایجاد فرمامکان •



(Alerts)هشدارها و آگاه سازي 

تعریف هشدار
اجباري

تعریف آالرم 
براي هر بخش

نمایش 
تغییرات

هشدار با 
پیامک

هشدار براي 
کاربران

هشدار صوتی

سفارشی 
سازي

هشدار با 
ایمیل

نمایش هشدار
در داشبورد

هشدار نمایش 
هوشمند خبره



(Alerts)هشدارها و آگاه سازي 

پشتیبانی از هشدارهاي صوتی، پیامکی و ایمیلی به همراه آپشن هاي کامل مدیریتی•
نمایش هشدارها بوسیله سیستم هشدار هوشمند خبره و همچنین نمایش در داشبورد•
بروزرسانی دائم تغییرات و آگاه سازي از آنها•
تعریف آالرم هاي سفارشی در بخش هاي مختلف و همچنین تعریف هشدار اجباري•



مدیریت پیمانکاران

پرداخت 
ها

گزارشات و 
گزارش ساز

فرم 
يپیمانکار

مدیریت 
ضمانت ها

بررسی 
صالحیت

انعقاد 
قرارداد

مدیریت حسن
انجام کار



مدیریت پیمانکاران

تنظیم و مدیریت قراردادها•
اتصال به بخش پروژه هاقابل •
و گزارشاتآمار •
و متمم قراردادالحاقیه •
امتیازدهی•
کسور مانند اختالف پیش پرداخت، کسور قانونی و مورديمحاسبه •
قیمت و هزینهبرآورد •
ریزي زمانیبرنامه •
و تخمین پیشرفت کارمحاسبه •
ارزهاي جهانیپشتیبانی از سایر •



مدیریت مزایده و مناقصه

مدیریت 
پسماند زمانبندي

مدیریت اسناد

مدیریت ضرر و
زیان

دهتشخیص برن

گزارشات و 
گزارش ساز

محاسبه 
تصاعدي قیمت

اعالم برنده

ارزیابی قیمت
پایه



مدیریت مزایده و مناقصه

بندي مناقصه ها و مزایده هاگروه •
بندياولویت •
تعیین نوع مناقصه و مزایدهامکان •
تعیین سازمان منتشر کننده مناقصه یا مزایدهامکان •
شهر یا استان و محل مناقصه و مزایدهتعیین •
)محدودیا عمومی (تعیین نوع آگهی امکان •
بندي و تعیین شناسهشماره •
تعیین روزنامه انتشارآگهیآگهی و امکان تاریخ درج تعیین •
تعیین مهلت زمانی، مهلت ارسال مدارك و تاریخ دریافت سندامکان •
وارد نمودن اسناد و مداركامکان •
تعیین وب سایت یا پورتال آنالین جهت ارسال مداركامکان •
ایجاد تایید چند مرحله اي براي مدیر یا مدیرانامکان •



کنترل

نگهبانی و 
حراست

کنترل از راه دور

اموال

حفاظت

گزارشات و 
گزارش ساز

مدیریت اطالعات
EMISخبره 

آمار و 
گزارشگیري

سطح دسترسی
EALMخبره 

آالرم ها و آگاه 
سازي ها

مانیتورینگ 
کاربران

مدیریت وسایل
EECMخبره 

محافظت از 
اطالعات



کنترل

راهکارهاي اختصاصی جهت مدیریت وسایل و اطالعات و همچنین سطوح دسترسی•
آمارگیري و گزارشگیري هاي هوشمند کنترلی•
کنترل از راه دور با انواع تکنولوژي هاي ارتباطی•
نظارت، نگهبانی و حراست به صورت ریموت و با پیاده سازي راهکارهاي هوش مصنوعی براي نظارت هوشمند•
محافظت از اطالعات با متدهاي روز امنیتی•



مدیریت وسایل از راه دور

غیرهنسورها و ، انواع سپارکینگ، چراغهاامکان اتصال به تمام وسایل برقی و الکترونیکی و کنترل آنها از راه دور مانند آسانسور، باالبر •
...و Telegram API , Rest APIهاي مختلف نظیر APIپیاده سازي اینترنت اشیاي خبره با پشتیبانی از •



(AIM)مدیریت سطح دسترسی 

تعریف گروه بندي هاي مختلف کاربري•
و کاربرانگروه ها سطوح دسترسی و تخصیص آنها به تعریف •
تفکیک محیط کاربري یا پورتال ها نسبت به دسترسیامکان •
یا زیاد شدن تعداد منوها و امکانات به میزان سطح دسترسی هر کاربرکم •



و اموال(MIS)مدیریت اطالعات 

بخشهامرور و مشاهده اطالعات مربوط به تمام •
دریافت گزارش هاي معنایی از بخش هاي مرتبط باهم•
انتخاب درجه اهمیت براي اطالعات•
پشتیبان گیري و تضمین ایمنی اطالعات•
گروه بندي اموال مانند گروه قابل استهالك یا گروه مصرفی•
اختصاص و تحویل اموال بر اساس ثبت به پرسنل•
اموالفهرست اموال، کدینگ و ثبت برچسب •



خرید و بودجه

فرم خرید جهت خریدهاي داخلی شرکت•
روند خرید از درخواست توسط پرسنل و بررسی تا تایید توسط مدیر مربوطهمدیریت •
خریداشتباه کنندگان در نیاز به جریمه •
امکان درخواست بودجه توسط یک کاربر یا گروهی از کاربران جهت هدفی خاص•
بررسی و تصویب بودجهامکان •
کامل بر روند و نتیجه بودجهنظارت •



آالرم ها

براي هر ماژول و هر سطح دسترسیآالرم ها تعریف وتنظیم امکان •
آالرم به صورت خالصه یا جزئیات کاملمشاهده •
تعریف مشاهده آالرم در صفحات مورد نظرامکان •
نسبت به دوره هاي زمانی مختلفآالرم ها و تعریف تنظیم •
پیامکارسال ایمیل و و یا به واسطه نمایش درصفحه آالرم ها ارسال امکان •
ارسال هر آالرم به کاربر یا گروه مسئولامکان •
صوتیایجاد آالرم امکان •
هوشمندالمپ هاي امکان ایجاد آالرم نوري بوسیله •
آالرم در چند منطقه از محیط برنامه جهت جلوگیري از هرگونه اشتباه نمایش •



گزارشات

گزارش ساز•
تمام گزارشات به صورت سفارشی یا اتوماتیک در صفحه اولنمایش •
گزارش هر بخش در صفحات مرتبطنمایش •
تمامی فاکتورها، سفارشات و حسابهاي پرداخت شده یا نشدهنمایش •
و سایر بخش هاي فعالپروژه ها درصد و میزان پیشرفت کارها، نمایش •
مشاهده گزارش بصورت خودکار پس از ورود اطالعات در هر بخشامکان •
مشاهده کل گزارشات در اَپ موبایلامکان •
گیري پیشرفته از بخش هاي مورد نظر به شکل گرافیکیگزارش •
چاپ گزارشات با فرمت هاي مختلفامکان •
EXCEL, TSV, CSV, PDFفایل گزارشات با فرمت هاي خروجی •



بازرسی

بازرسی مواد
یداولیه و تول

گزارشات و 
گزارش ساز

مرجوعی ها بازرسی 
دمراحل تولی اربازرسی انب بررسی 

خریدها

بهداشت



بازرسی

ثبت شکایات و نظرسنجیسامانه •
پاسخگویی و رسیدگی به شکایاتسامانه •
کارخانه اي و فروش از مراحل خرید و پیش از تولید تا فروشبازرسی •
از خرید جهت انتخاب اقالم مناسببازرسی •
از فهرست تامین کنندگان جهت انتخاب بهترین تامین کنندهبازرسی •
انبارورودي به کاالهاي •
بازرسی مواد اولیه و تولیدي•
از مراحل تولیدبازرسی •
فروش و خدمات پس از فروشبازرسی •
از مرحله پیشنهاد تا اجرابازرسی پروژه اي •
طرح تجاري و پیش فاکتورهابازرسی •
پروژهاز مراحل تایید و اجراي بازرسی •



ادامه-بازرسی 

ایجاد و تنظیم برنامه بازرسی مستمر، دوره اي و یا موردي•
بازرسی از عملکرد پرسنل و سنجش میزان رضایت مراجعین یا مشتریان-•
درج نتایج بازرسی در پرونده پرسنل یا پروفایل پروژه-•
ورود و بررسی کلیه مستندات مربوط به تماس ها و نظرسنجی-•
پیگیري اجراي برنامه ها بر اساس بازرسی امور پروژه اي و پیمانکاري-•
گزارشات موردي و دوره اي هوشمند-•
تعیین عملکرد واحدها، مدیران و کارکنان بر اساس بازرسی هاي انجام شده-•
امتیازدهی به پرسنل و اعضاء بر حسب بازرسی داخلی-•
امکان ذخیره یادداشت افراد بصورت دست نوشته بوسیله تبلت یا موبایل-•



امنیت

ایجاد کنترل
دو مرحله اي

رمزنگاري 
سرور خبره

تعیین مجوز 
دانلود

کیبورد مجازي

راهنمایی
Hint

گزارشات و 
گزارش ساز

تعیین 
محدودیت 

حجمی

رمزنگاري 
هوشمند خبره

پشتیبان 
و گیري دستی
اتوماتیک

سنسور اثر 
انگشت



امنیت

ایجاد محدودیت و عدم دسترسی کاربران به اطالعاتامکان •
تعاریف مشخص جهت مشاهده، ویرایش و خروجی اطالعاتایجاد •
آپ آفالین و آنالین ،دستی و اتوماتیکبک •
جلوگیري از هرگونه نفوذ و هکجهت (Encryption)نگاري رمز •
پرسنلمحرمانه توسط از دزدیده شدن اطالعات حیاتی مانند فهرست فروشندگان، خریداران یا سایر اطالعات جلوگیري •
کنترل دومرحله اي از طریق اس ام اس یا ایمیل براي ورود یا بازنشانی رمز عبورامکان •
تنظیم براي بازنشانی رمز عبور فقط توسط خود شخص مدیرامکان •



سایت ساز و مدیریت حرفه اي سایت خبره

پنل مدیریت

سرویس دانلود

واکنش گرا 
Responsive

چند زبانه

پرداخت آنالین

گالري و اسالید

انجمن

ویرایش سایت

اخبار و آرشیو

گفتگوي آنالین

فروشگاه حرفه اي

بالگ

پورتال زیرمجموعه



(ECMS)سایت خبره سایت ساز و مدیریت حرفه اي 

محیط کاربري فارسی و آسان•
کنترل و ویرایش تمام قسمت هاي سایتامکان •
فایل هاآپلود و مدیریت قابلیت •
مدیریت و ویرایش منوهاامکان •
تغییر رنگ و استایل قالب سایتامکان •
و مدیریت تمام مطالب و متونویرایش •
مدیریت سایت توسط چندین کاربر به صورت همزمانامکان •
طراحی سایت از یک وبسایت ساده تا یک پورتال پیشرفتهامکان •
هوشمندگرا و قابل مشاهده در هر دستگاهی از جمله موبایل، تبلت یا تلویزیون هاي واکنش •
پخش فیلم و موسیقیامکان •
ایجاد ایمیل رسمی یا شرکتی به صورت نامحدودامکان •



اتوماسیون اداري

پنل مدیریت

تانتقال اطالعات به سای

قرار مالقات ها

اابالغ دستور و بخشنامه ه

اسکن اسناد

گزارشات و گزارش ساز

خبر رسانی

تابلوي اعالنات

یادآوري زمان بندي شده

شرح وظایف

دفتر اندیکاتور

مدیریت مکاتبات

چت فردي و گروهی

ورود دسته اي اطالعات

چارت سازمانی

ایکپارچه سازي هولدینگ ه

مدیریت اسناد

بایگانی الکترونیک

چاپ و فکس

نگارش و امضاي دستی

Outlookاتصال به 

دبیرخانه

مدیریت جلسات

تقویم هوشمند خبره

کارتابل

اي تبادل اطالعات با برنامه ه
دیگر



اتوماسیون اداري

داراي پنل مدیریت•
.پوشش تمامی کارهاي دفتري با قابلیت هایی نظیر زمانبندي، ذخیره و صدور دسته اي مستندات•
اسکن، انتقال، جستجو و مدیریت اطالعات و مستندات با چندین متد مختلف•
امکانات مدیریتی نظیر زمانبندي، اخطار، یادآوري، دیرکرد•
پوشش انواع دپارتمان ها•
قابلیت اتصال به برنامه هاي کاربردي•



مکاتباتدبیرخانه، اسناد و 
دریافت نامه ها، بایگانی ، ارجاع و ارسال به صورت الکترونیک به بخش مربوطه•
فولدر و آپلود فایلایجاد •
دادن فایلها به اشخاص، پروژه ها و پرسنلاختصاص •
مکاتبات داخلی و خارجی مجموعهمدیریت •
براي اعضافایل ها فایلها و ایجاد فولدرهاي عمومی جهت به اشتراك گذاشتن مدیریت •
یک یا چند فایل براي کاربران بدون نیاز به ایمیلارسال •
اسکن شده وهر نوع فایل با هر نوع پسونديفایل هاي مدارك، بایگانی •
نامه هاایجاد پیش نویس •
عمومی براي عمومنامه هاي محرمانه یا تعیین حالت مشاهده امکان خصوصی سازي نامه هاي •
بندي مکاتبات و ایمیل ها بصورت معمولی، مهم، خیلی مهم و غیرهاولویت •
طرفین زیر صورتجلسات و قراردادهاجلسات و امضاي نتایج ثبت •
و امضاي دستی توسط لمس دست ازطریق موبایل یا تبلتنگارش •



:خبر

شامل اطالعیه ها و خبررسانی به کاربران•
وبسایتاخبار روي نمایش •
ارسال و بروزرسانی خودکار اخبار در شبکه هاي ارتباطیتلگرام بمنظور APIپیاده سازي •



ابزار

خروجی اطالعات

منوهاي سفارشی

و TSVخروجی فایل 
CSV

دیکشنري لغات

فیلدساز سفارشی

ورود دسته اي اطالعات

اسکن اسناد

خروجی فایل اکسل

امه تبادل اطالعات با برن
هاي دیگر

ایجاد آالرم روي وظایف

فرم ساز حرفه اي

چاپ

رياتصال به سرویس اب

هشدار

تنظیم قالب ایمیل و
اسناد

پیامک

ایجاد و ادغام فایل 
PDF

دانلود دسته اي 
اطالعات

گزارش ساز

وارد کردن تقویم از 
سایت دیگر

ارسال ایمیل تکی و 
گروهی

ایجاد و چاپ بارکد 
QRخطی و 

اتصال به سرویس هاي
گوگل

از فشرده ساز و بهینه س
تصاویر

کنترل کاربران



ابزار

ایمیل انبوهارسال •
EXCELو  CSVو خروجی اطالعات با فرمت هاي عمومی و استاندارد مانند ورودي •
آپلود اسناد در گوگل درایور و مدیریت دانلود آنهاامکان •
ضمیمه، لینک دانلود، لینک فایلهاي گوگل درایو و اسنادایجاد •
ذخیره اطالعات کاربري گوگل جهت حفظ امنیت بیشتربدون Google Appsاز پشتیبانی •
ساخت یک دایرکتوري مخصوص مشتریان و لینک اطالعات آپلود شدهو DropBoxاتصال به امکان •
پیام کوتاهارسال •
همراه با آالرمساعت •
گرفتن از مانیتور کاربران و ذخیره آنهاعکس •
حجم حاصل گرددپایین ترین بصورتیکه بهترین کیفیت و ها عکسساز و بهینه ساز تصاویر و فشرده •



ادامه-ابزار 

فرم ساز حرفه اي با امکان ایجاد و ویرایش فیلدها با فرمت هاي مختلف•
ایمیل گروهی به کاربران، مشتریان و مخاطبینارسال •
ایجاد و ویرایش قالب ایمیلامکان •
صورتحساب هامختلف مانند فهرست کاربران یا بخش هاي و خروجی اطالعات با امکان انتخاب ورودي •
ولیک محصاز بارکد و چاپ بارکد با امکان انتخاب اندازه کاغذ، تعداد بارکد در صفحه، مقداردستی بارکد یا استفاده تولید •
لینک و مشاهده وبسایت در محیط برنامهامکان •
FTPاتصال به سرور وبسایت از طریقامکان •
مشخص جهت اعالن و یا یادآوري به مخاطبینزمانبندي هاي ارسال ایمیل و یا اس ام اس با امکان •



ادامه-ابزار 

ایجاد نظرسنجی•
فرم هاامکان تعیین نوع پاسخگویی و تعداد فیلد -•
امکان ایجاد لینک عمومی یا اتصال نظر سنجی به وبسایت-•
(Expert Poll)، پیشرفته و هوشمند خبره حالت استاندارد سه انتخاب و ایجاد نظرسنجی به -•

پرسش و پاسخ می باشد: استاندارد. 1
جلسهعالوه بر پرسش و پاسخ شامل انتخاب روزها و ساعات پیشنهادي مانند تعیین زمان یک : پیشرفته. 2
ر استخراج یک سناریوي هوشمند که میتواند بصورت شناور تغییر یابد و تمام اطالعات مورد نیاز را از کارب: هوشمند خبره. 3

.نماید، الزم به ذکر است این سناریوها به سادگی توسط شماي گرافیکی توسط مدیران طراحی میشوند



.براي کسب اطالعات بیشتر با ما در تماس باشید

EITD.IR
INFO@EITD.IR
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