شرکت مهندسی آبی
شماره ثبت 414908

امکانات عمومی/شرکتی سیستم مهندسی آبی (سما)


جهت مشاهده امکانات فروشگاه اینترنتی اینجا کلیک نمایید.



جهت مشاهده تعرفه سیستم های عمومی و شرکتی اینجا کلیک نمایید.



در تمامی بخش های سیستم مدیریتی آبی از ادیتور قدرتمند استفاده شده و تمامی بخش های سایت قابلیت
بهینه سازی و سئو به صورت کامال داینامیک را دارند.



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 MICROSOFTماکروسافت
دات نت فریمورک اخرین ورژن می باشدAsp.net.



سیستم مدیریت آبی کامال بومی و از ابتدا برنامه نویسی شده است .لذا هر گونه امکاناتی قابلیت کم و زیاد
شدن دارد و به هیچ عنوان دست شرکت بسته نیست!



سیستم آبی اوپن سورس

 OpenSourceنیست

و کامال اختصاصی نوشته شده است .جهت اطالع از

تفاوت سیستم اختصاصی و اوپن سورس مانند وردپرس و جومال wordpress Jumla Opencart
 magentoاینجا کلیک کنید.
 .1سرفصل سردبیری اخبار
 .aسیستم گروه های خبری
 .iساخت و گروه بندی گروه های خبری به تعداد نامحدود
 .iiتوضیحات و متا تگ های اختصاصی گروه خبر جهت سئو
 .iiiتعیین ترتیب چینش و نمایش گروه های خبری
 .ivوضعیت نمایش گروه و نمایش آن در منو
 .vمشاهده ریز آمار بازدید از گروه اخبار
 .viقابلیت زیر شاخه گیری گروه خبری به تعداد نامحدود
 .viiبارگذاری تصویر نمایه و اوپتیمایز کردن آن
 .viiiقرار دادن تصویر مجزا برای نمایش دادن در اپلیکیشن
 .bسیستم درج خبر
 .iقابلیت تعیین تاریخ و ساعت نشر خبر
 .iiقراردادن تصویر نمایه بهینه شده
 .iiiتعیین نواحی نمایش اختصاصی خبر در صفحه تحریریه
 .ivتعیین اخبار مرتبط برای هر خبر
 .vتعیین محصوالت مرتبط برای هر خبر
 .viقرار دادن متاتگ ها و توضیحات جهت امور سئو
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 .viiتعیین تیتر خبر – روتیتر و خالصه خبر
 .viiiقراردادن تصویر باالی متن به صورت بهینه شده
 .ixساخت اوتوماتیک  OGتگ ها برای هر خبر به صورت مجزا از روی اطالعات وارد شده
 .xاستفاده از ادیتور قدرتمند جهت مدیریت متون و تگ گذاری و درج لینک ،ویدئو ،عکس
 .xiقابلیت تعیین لینک اختصاصی برای خبر
 .xiiقابلیت تعیین عناوین اختصاصی تایتل هر صفحه خبر
 .cسیستم ویرایش خبر
 .iنگه داری تاریخچه تغییرات خبر و فردی که آن را تغییر داده و متنی که تغییر کرده و همچنین
ذخیره متن قدیمی و نمایش تفاوت بین دو متن
 .iiمشاهده کد خبر – عنوان – تاریخ ثبت تاریخ انتشار تعداد بازدید و تعداد نظرات
 .iiiقابلیت ویرایش گروه خبر – تیتر – روتیتر و خالصه و متن خبر
 .ivقابلیت تغییر تصویر نمایه و تصویر باالی متن
 .vقابلیت ویرایش کلیه موارد سئو
 .viقابلیت درج و حذف اخبار مرتبط
 .viiقابلیت درج و حذف محصوالت مرتبط با خبر
 .dسیستم مدیریت خبر
 .iقابلیت جستجو بر اساس
 .1کلمه کلیدی
 .2بازه تاریخی ثبت و انتشار خبر
 .3گروه خبر و بخش خبر
 .4وضعیت منتشره یا منتشر نشده
 .5ارسال شده توسط و انتشار یافته توسط
 .iiقابلیت خروجی اکسل بعد از فیلتر لیست اخبار
 .iiiنمایش تعداد بازدید ها و با کلیک بر روی آنها نمایش ریز بازدید ها
 .eسیستم مدیریت نظرات ارسال شده برای اخبار
 .iقابلیت تایید کردن نظر و نمایش دادن آن در سایت
 .iiقابلیت ارسال پاسخ برای آن هم نمایش در سایت و هم ارسال به ایمیل کاربر
 .iiiقابلیت فیلتر کردن بر اساس کلمه کلیدی – شناسه خبر– گروه خبر – وضعیت نمایش
 .ivقابلیت فلیتر بر اساس بازه تاریخی
 .vقابلیت تایید یا عدم تایید گروهی نظرات ارسال شده
 .viنمایش سریع نظرات
 .2سرفصل تنظیمات عمومی
 .aای پی های بازدید شده
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 .iلیست کلیه ای پی های بازدید شده و تعداد دفعات آنها
 .iiحذف کلی الگ ای پی ها
 .iiiقابلیت فیلتر کردن بر اساس اپی
 .ivاین بخش جهت مدیریت داس اتک  dDosاستفاده می شود.
 .bآمار ریز بازدید
 .iنمایش تاریخ و ساعت بازدید
 .iiنمایش ای پی بازدید کننده
 .iiiقابلیت فیلتر بر اساس بازه ای پی
 .ivقابلیت فیلتر بر اساس بازه زمانی
 .vارائه خروجی اکسل از موارد فیلتر شده
 .cجستجو های سایت
 .iارائه کلیه موارد جستجو شده در سایت
 .iiقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی
 .iiiفیلتر بر اساس بازه زمانی سرچ شده
 .ivاین بخش جهت بهینه کردن اطالعات سایت استفاده می شود
 .dآمار جستجو ها
 .iنمایش تعداد سرچ هر کلمه کلیدی جهت امور سئو
 .iiقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی
 .eحذف شده ها
 .iدر این بخش الگ کامل کلیه اطالعات حذف شده از سیستم ذخیره می شود
 .1شناسه حذف شده
 .2بخش حذف شده
 .3عنوان حذف شده
 .4فردی که آن را حذف کرده
 .5تاریخ حذف
 .6توضیحات کامل از شرایط حذف در صورت وجود
.f

مدیریت شهر ها
 .iقابلیت تعریف استان نامحدود
 .iiقابلیت تعریف نامحدود شهر برای هر استان
 .iiiقابلیت تعریف مناطق برای هر شهر
 .ivقابلیت تعریف محله برای هر منطقه
 .vقابلیت جستجو بر اساس کد شهر و کلمه کلیدی
 .viقابلیت فیلتر کردن بر اساس استان
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 .viiقابلیت حذف گروهی
 .gالگ کاربران
 .iنمایش تاریخ ورود به سیستم مدیریتی
 .iiنمایش ورود صحیح یا رخ دادن خطا
 .iiiنمایش نام و نام خانوادگی و نام کاربری
 .ivفیلتر بر اساس کلمه کلیدی و بازه تاریخی و نوع ورود صحیح یا خطا
 .hدسترسی های سیستم
 .iتعریف نامحدود دسترسی و تخصیص آن به کاربر های دلخواه
 .iiقابلیت تعریف دسترسی ریز برای هر صفحه بخش مدیریت سایت (بیش از  100صفحه)
 .iiiقابلیت تعریف دسترسی ویژه برای اخبار و مقاالت
 .ivدسترسی ریز برای صفحه ویرایش محصول که چه بخش هایی از آن میتواند ویرایش شود
 .vدسترسی به وضعیت سفارشات برای کاربران
 .viدسترسی اصلی گروه محصوالت
 .viiدسترسی اصلی برند ها
 .viiiدسترسی داخلی گروه محصوالت و قابلیت هایی که میتواند داشته باشد بر اساس هر گروه
 .ixدسترسی داخلی برند محصوالت و قابلیت هایی که میتواند داشته باشد بر اساس هر برند
 .xدسترسی تیکت ها و قابلیت ها تیکت
 .3سرفصل مدیریت کاربران
 .aلیست کلیه کاربران بر اساس آخرین ثبت نام انجام شده
 .bنمایش نام کاربری – نام و نام خانوادگی – شماره همراه – نقش سطح دسترسی و تاریخ ثبت
 .cقابلیت بیرون انداختن کاربر از حساب کاربری و غیر فعال کردن آن
 .dتغییر رمز عبور و کد گذاری رمز با پیچیده ترین الگوریتم هم جهت عدم هک و بازیابی
 .eجستجو و فیلتر بر اساس کلمه کلیدی وضعیت – بر اساس بازه زمانی – استان و شهر
.f

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

 .gنمایش کاربرانی که موبایل خود را تایید کرده اند
 .hویرایش و درج کاربر با قابلیت تعیین
 .iایمیل – موبایل وضعیت تایید موبایل
 .iiتغییر نام و نام خانوادگی – نقش وضعیت
 .iiiتعیین اعتبار کیف پول
 .ivتغییر مشخصات پرسنلی تاریخ تولد جنسیت کد ملی و شماره شناسنامه
 .vبارگذاری تصویر کاربر
 .viتغییر اطالعات تماس استان شهر منطقه تلفن کد پستی و آدرس
.i

تعیین اپی های مجاز به کارکردن برای هر یک از کاربران به صورت مجاز
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.j

تعیین قوانین و ساعات کاری هر کاربر
 .iتعیین روز هفته برای کار کردن و ساعت که فقط در همین روز و ساعت قابلیت اتصال به سیستم
مدیریتی را داشته باشد
 .iiتعیین بازه زمانی مشخص برای استفاده از سیستم

 .4سرفصل سردبیری مقاالت
 .aسیستم گروه های مقاالت
 .iساخت و گروه بندی گروه های مقاالت به تعداد نامحدود
 .iiتوضیحات و متا تگ های اختصاصی گروه مقاالت جهت سئو
 .iiiتعیین ترتیب چینش و نمایش گروه های مقاالت
 .ivوضعیت نمایش گروه و نمایش آن در منو
 .vمشاهده ریز آمار بازدید از گروه مقاالت
 .viقابلیت زیر شاخه گیری گروه مقاالت به تعداد نامحدود
 .viiبارگذاری تصویر نمایه و اوپتیمایز کردن آن
 .viiiقرار دادن تصویر مجزا برای نمایش دادن در اپلیکیشن
 .bسیستم درج مقاالت
 .iقابلیت تعیین تاریخ و ساعت نشر مقاالت
 .iiقراردادن تصویر نمایه بهینه شده
 .iiiتعیین نواحی نمایش اختصاصی مقاالت در صفحه تحریریه
 .ivتعیین اخبار مرتبط برای هر مقاالت
 .vتعیین محصوالت مرتبط برای هر مقاالت
 .viقرار دادن متاتگ ها و توضیحات جهت امور سئو
 .viiتعیین تیتر مقاالت – روتیتر و خالصه مقاالت
 .viiiقراردادن تصویر باالی متن به صورت بهینه شده
 .ixساخت اوتوماتیک  OGتگ ها برای هر مقاله به صورت مجزا از روی اطالعات وارد شده
 .xاستفاده از ادیتور قدرت مند جهت مدیریت متون و تگ گذاری و درج لینک ،ویدئو ،عکس
 .xiقابلیت تعیین لینک اختصاصی برای مقاالت
 .xiiقابلیت تعیین عناوین اختصاصی تایتل هر صفحه خبر
 .cسیستم ویرایش مقاالت
 .iمشاهده کد مقاالت – عنوان – تاریخ ثبت تاریخ انتشار تعداد بازدید و تعداد نظرات
 .iiقابلیت ویرایش گروه خبر – تیتر – روتیتر و خالصه و متن خبر
 .iiiقابلیت تغییر تصویر نمایه و تصویر باالی متن
 .ivقابلیت ادیت کلیه موارد سئو
 .vقابلیت درج و حذف اخبار مرتبط
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 .viقابلیت درج و حذف محصوالت مرتبط با مقاالت
 .dسیستم مدیریت مقاالت
 .iقابلیت جستجو بر اساس
 .iiکلمه کلیدی
 .iiiبازه تاریخی ثبت و انتشار مقاالت
 .ivگروه مقاالت و بخش مقاالت
 .vوضعیت منتشره یا منتشر نشده
 .viارسال شده توسط و انتشار یافته توسط
 .viiقابلیت خروجی اکسل بعد از فیلتر لیست مقاالت
 .viiiنمایش تعداد بازدید ها و با کلیک بر روی آنها نمایش ریز بازدید ها
 .eسیستم مدیریت نظرات ارسال شده برای مقاالت
 .iقابلیت تایید کردن نظر و نمایش دادن آن در سایت
 .iiقابلیت ارسال پاسخ برای آن هم نمایش در سایت و هم ارسال به ایمیل کاربر
 .iiiقابلیت فیلتر کردن بر اساس کلمه کلیدی – شناسه مقاالت – گروه مقاالت – وضعیت نمایش
 .ivقابلیت فلیتر بر اساس بازه تاریخی
 .vقابلیت تایید یا عدم تایید گروهی نظرات ارسال شده
 .viنمایش سریع نظرات
 .5سرفصل کنترل سایت
 .aسیستم مدیریت صفحات و کانتنت
 .iقابلیت درج و ویرایش صفحات به تعداد نامحدود به صورت صفحه و زیر صفحه
 .iiنمایش شناسه صفحه – عنوان – صفحه والد – وضعیت – نمایش در منو – تاریخ تغییرات
 .iiiنمایش ریز بازدید و تعداد بازدید
 .ivقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی – والد – وضعیت و حالت نمایش
 .vقابلیت افزودن صفحه و زیر صفحه
 .1درج عنوان و صفحه والد و زیر شاخه
 .2تعیین عنوان انگلیسی
 .3تعیین ترتیب نمایش
 .4تعیین وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن
 .5تعیین وضعیت نمایش در منو
 .6اختصاص دادن محصوالت مرتبط برای هر صفحه
 .7تعیین راهنما برای هر صفحه
 .8تعیین متن توضیحات با ادیتور قدرتمند
 .9قرار دادن تصویر نمایه بهینه شده برای هر صفحه
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 .10تعیین بخش های سئو و متاتگ ها
 .11قابلیت تعیین ترتیب چینش صفحات با darg and drop
 .viویرایش صفحات ایجاد شده و قابلیت حذف صفحات غیر سیستمی
 .bساخت لندینگ پیج
 .iساخت لندینگ پیج های اختصاصی
 .iiاستایل اختصاصی
 .iiiتعیین عرض صفحه  %100یا اندازه مشخص
 .ivتعیین رنگ بکگراند
 .vزمان شروع و پایان نمایش لندینگ
 .viست کردن توضیحات متا
 .viiتعیین نامحدود زیر شاخه برای هر صفحه لندینگ
 .1ساخت از روی المان های مختلف
 .aباکس کلی  %100عرضی
 .bباکس پاراالکس
 .cباکس متن در راست تصویر در چپ
 .dباکس متن در چپ عکس در راست
 .eباکس عکس در باال و متن در زیر
.f

باکس مشابه محصول

 .gمتن ساده تک بخشی
 .hباکس شمارنده معکوس
.i

باکس عنوان  1عنوان  2و توضیحات بدون عکس

 .2تعیین اختصاصی موارد زیر برای هر بخش باال
 .aاستایل اختصاصی
 .bسایز فونت

.c

رنگ بکگراند

 .dرنگ بکگراند موقع ورود موس
 .eتصویر بکگراند

.f

عنوان دکمه

 .gلینک دکمه
 .hبکگراند دکمه

.i

رنگ دکمه

.j

فاصله بیرونی (باال راست پایین چپ)

 .kفاصله درونی (باال راست پایین چپ)

.l

اندازه ایتم به پیکسل
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 .mتعداد ستون
 .nفاصله خطوط
 .oزمان تاخیر در نمایش
 .pتصویر و آیکن
 .qعنوان پاپ آپ

.r

اندازه حاشیه و رنگ حاشیه و قوص حاشیه

.s

اندازه سایه باکس رنگ سایه باکس و پوزیشن

.t

فاصله باال پایین چپ راست

 .uزمان شروع و پایان
 .vسی اس اس اختصاصی

 .cاسالیدر چرخشی
 .iتعیین عنوان و وضعیت نمایش
 .iiنمایش با بیش از  10افکت به انتخاب مشتری
 .iiiتعیین تصویر نمایه اسالیدر
 .ivتعیین لینک به با کلیک بر روی اسالیدر به مسیر مشخص شده برود
 .vنمایش توضیحات بر روی اسالیدر
 .viتعیین ترتیب نمایش اسالیدر ها به صورت darg and drop
 .viiنمایش تعداد بازدید های انجام شده به ریز جزئیات
 .viiiدانلود فایل های اسالیدر ها به صورت گروهی
 .dسیستم مدیریت تبلیغات
 .iقراردادن تبلیغات در جایگاه های اختصاصی قرارداده شده در سایت
 .iiقابلیت تعیین تصویر و یا فایل های نمایشی دیگر
 .iiiتعیین حد اکثر تعداد کلیک تا قطع تبلیغ
 .ivتعیین بازه زمانی برای نمایش تبلیغ
 .vلیست آمار بازدید ها و کلیک ها
 .viفعال و غیر فعال کردن تبلیغ
 .viiقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی  ،گروه بازه زمانی ثبت شده
 .viiiقابلیت لینک دهی با ایتم های داخل سایت یا لینک دهی خارج از سایت
 .ixقابلیت تعیین ترتیب چینش از طریق drag and drop
 .xقابلیت مدیریت افزودن و ویرایش و حذف بخش قسمت های تبلیغ
 .xiقابلیت درج توضیحات برای هر تبلیغ
 .eسیستم مدیریت گالری تصاویر
 .iقابلیت ساخت نامحدود گروه گالری تصاویر و زیر گروه به صورت شاخه بندی
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 .iiدرج تصاویر در هر گروه گالری
 .iiiتعیین عنوان  ،گروه وضعیت وتوضیحات برای هر تصویر
 .ivقابلیت لینک کردن آن به صفحه دلخواه
 .vقابلیت تعیین ترتیب چینش از طریق drag and drop
 .viقابلیت حذف گروهی تصاویر
 .viiقابلیت فیلتر بر اساس کلمه کلیدی  ،گروه بازه زمانی ثبت شده
.f

گرافیک قالب
 .iتغییر لوگو
 .iiتغییر favicon
 .iiiتغییر ایکن لودینگ سایت
 .ivتغییر ایکن واتر مارک
 .vتعیین ایکن صفحه شروع موبایل
 .viتعیین ایکن هدر موبایل
 .viiتعیین ایکن لودینگ موبایل
 .viiiتعیین لوگوی پنل فروشگان

 .gپیوند ها
 .iپیوند های فوتر سایت
 .iiقابلیت درج عنوان و لینک پیوندها
 .iiiتعیین ترتیب چینش با darg and drop
 .ivنمایش تاریخ ثبت و فرد ایجاد کننده
 .vقابلیت دسته بندی پیوند ها
 .viقابلیت حذف گروهی پیوند ها
 .hسیستم مدیریت پاپ آپ PopUp
 .iدرج پاپ آپ در سایت برای نمایش بر روی متون
 .iiتعیین عنوان و توضیحات
 .iiiتعیین تاریخ و ساعت نمایش و قطع نمایش
 .ivتعیین وضعیت نمایش یا عدم نمایش
 .vتعیین اینکه آیا یک بار نمایش داده شود یا با هر بار باز کردن صفحه نمایش داده شود
 .viقابلیت تعیین صفحاتی که نیاز دارید در آن نمایش داده شود به جزئیات
 .viiقابلیت جستجو و فیلتر کردن بر اساس بازه تاریخی و کلمه کلیدی
.i

واژه نامه WIKI
 .iدرج کلمات مهم برای های الیت شدن در بخش توضیحات محصول
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 .iiدرج توضیحات به همراه عکس برای هر کلمه که توضیح دهنده هر ایتم می باشد و با رفتن موس
بر روی آن کلمه به صورت پاپ آپ توضیحات و تصویر نمایش داده می شود.
 .iiiتعیین تصویر نمایه
 .ivقابلیت ویرایش و حذف موارد و جستجو بر اساس کلمه کلیدی و وضعیت نمایش
.j

سیستم انتقال آدرس
 .iدر مواقعی که از سیستم قدیمی سایت های شرکت های دیگر استفاده میکنید و قصد دارید بر
روی سیستم های قدرتمند آبی نقل مکان کنید این امکان به شما داده می شود کلیه صفحات
سایت قبلی را به صورت کامل  301و سئو پذیر به سایت جدید انتقال دهید
 .iiانتقال ادرس به صورت موقت در سیستم داخلی خود سایت نیز امکان پذیر می باشد

 .kسیستم مدیریت عناوین صفحات
 .iعالوه بر سیستم های سئو موجود در هر بخش شما می توانید از این بخش به صورت اختصاصی
و مجزا برای هر صفحه موارد زیر را تعیین کنید
 .1آدرس صفحه ای که میخواهید موارد به آن منتصب شود
 .2عنوان قابل نمایش در تب
 .3تگ کلمات کلیدی keyword
 .4تگ توضیحات description
 .5تگ h1 , h2اختصاصی
 .6تگ هد و استراکچر دیت
.l

سیستم جامع مدیریت ویدئو ها
 .iقابلیت گروه بندی و زیر گروه بندی ویدئو ها به تعداد نامحدود و شاخه ای
 .iiسیستم مدیریت نظرات کاربران برای هر ویدئو به صورت مجزا با قابلیت ارسال پاسخ و نمایش در
سایت و جستجو در بین آن ها
 .iiiدرج و ویرایش ویدئو
 .1عنوان ویدئو و تعیین گروه یا زیر شاخه گروه منتصب
 .2بارگذاری تصویر نمایه
 .3مدت زمان ویدئو
 .4ترتیب چینش
 .5وضعیت نمایش
 .6قابلیت ارسال نظر داشته باشد یا خیر
 .7قابلیت نمایش ویدئو از فایل بارگذاری شده یا از کد و اسکریپت خارجی
 .8قابلیت تعیین ویدئو های مرتبط
 .9درج توضیحات برای ویدئو
 .ivقابلیت حذف گروهی ویدئو ها
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 .vقابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی  ،گروه بندی و وضعیت و نوع ویدئو
 .6سرفصل سیستم تعاملی
 .aایمیل و ارسال
 .iقابلیت ارسال ایمیل به صورت گروهی یا تکی و انتخاب از لیست مخاطبان (جهت ارسال ایمیل
گروهی نیاز به سرور اختصاصی یا  VPSمیباشد)
 .iiتعیین موضوع و توضیحات متن
 .iiiمشاهده کلیه ایمیل های ارسال شده از سیستم و وضعیت تحویل آن
 .ivفیلتر بر اساس کاربر فرستنده و گیرنده و بازه زمانی
 .bپوش نوتیفیکیشن Push Notification
 .iقابلیت جستجو در بین افرادی که اپلیکیشن را نصب کرده اند
 .iiتعیین عنوان جهت ارسال و توضیحات
 .iiiقابلیت تعیین اینکه پس از کلیک بر روی نوتیفیکیش یک صفحه وب باز شود و یا در داخل اپ
به کدام صفحه ،محصول یا گروه محصول برود
 .ivقابلیت تفکیک ارسال برای کاربران اندروید و ای او اس
 .cسیستم مدیریت اعضای خبر نامه
 .iمشاهده و جستجو بر اساس آدرس وضعیت و بازه زمانی در بین افراد عضو خبر نامه
 .iiقابلیت حذف گروهی
 .iiiلیست خروجی اکسل از افراد عضو خبرنامه
 .ivنمایش تاریخ و ساعت ثبت نام
 .vقابلیت گروه بندی اعضای خبر نامه جهت ارسال ایمیل گروهی
 .dارسال پیامک
 .iتعیین شماره گیرنده و ارسال پیامک از روی وب سایت
 .iiاین بخش مجزا از بخش ارسال پیامک اتوماتیک در زمان ثبت نام در سایت و یا در زمان خرید
محصول می باشد
 .eمشاهده لیست پیامک های ارسال شده و وضعیت ارسال آنها
 .iقابلیت فیلتر بازه زمانی و نام فرستنده و گیرنده (شماره همراه)
.f

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

 .gمدیریت تماس با ما
 .iمشاهده و مدیریت کلیه درخواست هایی که از طریق فرم تماس با ما ارسال می شود.
 .iiقابلیت پاسخ دهی به متن ارسالی و دریافت ایمیل در میل کاربر
 .iiiقابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی و بازه زمانی مشخص
 .ivخروجی اکسل از کلیه موارد ارسالی در بخش تماس با ما
 .hسواالت متداول FAQ
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 .iتعیین گروه سواالت متداول و زیر گروه به تعداد نامحدود
 .iiتعیین سوال و جواب های متداول و درج آن در گروه های مشخص
 .iiiقابلیت جستجو بر اساس کلمه کلیدی و بازه زمانی ثبت
 .ivقراردادن ترتیب نمایش سواالت متداول در هر گروه
 .vفعال و غیر فعال کردن هر سوال یا گروه
.i

تیکت ها و پیام ها Ticketing and Messaging
 .iتعیین و درج نامحدود گروه پیام و زیر شاخه دهی به آن
 .iiارسال تیکت در گروه مشخصه برای فرد مشخص با قابلیت جستجو بر اساس نام و شماره و ایمیل
 .iiiقابلیت ارسال پاسخ متقابل از طریق کاربر و ایجاد تعامل از طریق سایت و ایمیل

.j

کاربران اپلیکیشن
 .iلیست کلیه کاربرانی که از طریق اپلیکیشن ثبت نام کرده اند
 .iiتاریخ دقیق ثبت نام
 .iiiسیستم عاملی که ثبت نام شده
 .ivایپی ثبت نامی
 .vکد فایر بیس گوگل جهت ارسال پوش نوتیفیکیش

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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