
 فنی نگارش اطالع رسانی مستند

 1قابل ارائه: نسخه 

 مشخصات عمومی:

 Web Applicationنرم افزار بصورت  -
 بخش های نرم افزار -

o وب سایت خروجی 
o محیط مدیریت 
o محیط تحریر و گردش خبر 

تواند  فضای هاستینگ، استفاده کننده میمدت استفاده از نرم افزار محدودیت نداشته و بسته به  -
 کلیه نسخه آرشیو خود را نگهداری نماید.

قابل نصب  Shareجهت نصب و راه اندازی نیاز به سرور اختصاصی نبوده و روی هاستینگ های  -
 است.

 1ده در روز مراجعه کنن 10000پهنای باند مورد نیاز برای سرور بستگی به میزان مراجعات دارد )تا  -
 کافی است( گیگابایت

 مشخصات فنی

 PHP زبان کد نویسی:  -
 Javascriptزبان اسکریپت نویسی:  -
 Mysqlپایگاه داده:  -
 Ajax- Html – Cssفاده شده: سایر تکنولوژی های است -

 آموزش، پشتیبانی، گارانتی

درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان  20ساله رایگان خواهد بود. ولی از سال دوم  1نرم افزار دارای دوره  -
 پشتیبانی سالیانه دریافت میگردد.

پشتیبانی شامل )رفع باگ، رفع مشکالت احتمالی، تغییرات در سایت اضافه کردن وکم کردن  -
تلفنی های مشتری، تامین امنیت وب سایت، آموزش استفاده از نرم افزار، پشتیبانی امکانات و نیاز

 و ارسال درخواست از طریق سامانه مشتریان شرکت نوپرداز(
ی وب بر روتری بصورت رایگان یت مشیه ماژول های جدید تولید شده بنا به درخواست و رضاکل -

 سایت وی نصب خواهد شد.
 نفر میباشد. 3نرم افزار دارای آموزش رایگان تا سقف  -

  



 اجزاء مختلف نگارش اطالع رسانی

 حوزه تحریریه و مدیریت اخبار و مطالب

 ماژول مدیریت منوها و سرویس های کاری -
 ماژول مدیریت دست اندرکاران تحریریه )خبرنگار، نویسنده، دبیر، سردبیر، مدیرکل( -
 ماژول مدیریت محل های انتشار اخبار -
 ماژول مدیریت کاربران -
 وضوعات ماژول مدیریت م -
 ماژول مدیریت اخبار و مطالب -

o مطالب تولیدی 
o گزارشگیری از مطالب 
o امتیاز به مطالب 
o گزارش تعداد بازدید مطالب 
o حذف مطالب 
o بایگانی مطالب 

 ماژول مدیریت نگارخانه -
 ماژول مدیریت پیوندها -
 رپورتاژها( –) بنرهای تبلیغاتی  ماژول مدیریت بنرها -
 ماژول سواالت متداول -
 (نگارخانه  –مقررات قوانین  –ماژول ایجاد و مدیریت صفحات مانند) درباره ما  -
 ماژول ایجاد جشنواره و دریافت اطالعات و امکان گزارشگیری از اطالعات -
 ماژول خبرنامه الکترونیکی -
 به مطالبفایل  –ویدئو  –موزیک  –ماژول امکان درج تصاویر  -
 و مطالب ماژول نمایش ویدئو درون پست اخبار -
 گوگل ماژول نقشه سایت -
 ماژول دفترچه یادداشت مدیریت -
 و مدیریت اعضا ماژول عضوگیری -
 ماژول گزارشگیری از اعضا -
 ماژول ویرایش پروفایل توسط اعضا -
 انشار نظر قبل از نمایشماژول مدیریت نظرات و امکان ویرایش، حذف و  -

 حوزه نمایش وب سایت

 ماژول خبر و نمایش اخبار دسته بندی ها -
 ماژول اخبار متحرک -
 ماژول تاریخ و ساعت روز -
 بصورت پیشرفته ماژول جستجو در سایت -
 نسخه چاپی خبرماژول  -



 متنی خبر ماژول نسخه -
 ماژول یادداشت -
 ماژول مصاحبه -
 ماژول پربیننده ترین اخبار -
 نظراتماژول  -
 ماژول آخرین اخبار -
 ماژول امتیازدهی به خبر -
 ماژول نظرسنجی -
 ماژول دریافت فایل خبر -
 ماژول اوقات شرعی -
 ماژول بازدید سایت -

آوری است که همه ماژول هایی که در محصول فوق وجود دارد در یک سایت نکته: الزم به یاد- 
ا ماژول های دلخواه و مورد نیاز مشتری که در طرح نهایی تایید خبری قابل استفاده نمی باشد و تنه

 شده است در سایت قرار میگیرد.

 لحظات خوبی را برای شما آرزومند است.شرکت 

www.nopardazco.com 


