سیستم مدیریت محتوا راتارایان
مشخصت فنی سیستم
نگارش1.1 :

سال انتشار1931 :
زبان سمت سرود PHP :

پایگاه داده MySql :

رابط کاربریHTML5 , Css3,JavaScript,Ajax :

نیاز مندی های فنی اجرای نرم افزار
Host

Min Disc Queta

Linux

100MB

zend optimizer

هسته ی مدیریت محتوا
توضیحات

عنوان

قیمت (تومان)

.1

هسته سیستم مدیریت محتوا

بستر پایه ای نرم افزاری جهت پیاده سازی مازولهای مورد نیاز

600.000

.2

طراحی قالب اختصاصی

طراحی قالب اختصاصی با رنگ بندی و چیدمان مورد نظر کارفرما

900.000

.9

پنل مدیریتی پیشرفته

.4

ایجاد و مدیریت صفحات ( نامحدود )

.1

امکان مدیریت وب سایت ( درج  /حذف  /اصالح تمامی مطالب ) بدون
نیاز به دانش برنامه نویسی

رایگان
رایگان

ایجاد و مدیریت منو ها و زیر منو ها (

رایگان

نامحدود )

.6

مدیریت اعضاء و ثبت نام

رایگان

.7

تنظیمات پیشرفته امنیتی

رایگان

.8

دسته و زیر دسته نامحدود

ایجاد دسته و زیر دسته برای مدیریت بهتر مطالب

رایگان

.3

مدیریت مطالب

ویرایشگر متنی پیشرفته ( شبیه ساز  ) Wordجهت استایل دهی به مطالب

رایگان

.10

ایجاد اطالعات metadataخودکار

ایجاد کلمات کلیدی بصورت خودکار

رایگان

.11

ایجاد صفحه

ایجاد صفحه بصورت نامحدود

رایگان

.12

مدیریت بلوکها

مدیریت بخشهای مختلف وب سایت

رایگان

.19

پیامهای دریافتی

مدیریت پیامهای دریافتی از طریق صفحه تماس با ما

رایگان

.14

مدیریت فایلها و تصاویر

مدیریت تصاویر و فایلهای موجود بر روی سرور

رایگان

.11

خبرنامه

ایجاد خبرنامه و ارسال ایمیل گروهی به کاربران

20.000

.16

دسته بندی مشاغل

ماژولهای ویژه بانک اطالعات مشاغل

.17

ایجاد دسته و زیر دسته جهت مدیریت مشاغل

جست و جوی پیشرفته

.18

رایگان
رابگان

ایجاد صفحه شخصی ویژه هر آگهی دهنده با قابلیتهایی همچون  :گالری عکس
وبالگ شخصی

 ،نمایش بر روی نقشه گوگل فرم تماس  ،افزودن کالهای خود بر روی این

400.000

صفحه  ،آدرس اینترنتی اختصاصی و... .
نمایش آگهی ها بر روی سایت (مشابه  )istgah.comبا امکان ارسال نظر یا

.13
نمایش ساده آگهی ها

درخواست برای آگهی دهنده (درخواست به ایمیل آگهی دهنده ارسال می

200.000

شود)
.20

مدیریت دقیق بر روی آگهی های ثبت

رایگان

شده توسط مدیر سیسنم
.21
.22
.29
.24
.21
.26
.27

مشاهده ترکنشهای مالی
مدیریت بنرهای تبلیغاتی

مشاهده تراکنش های مالی(پرداخت آنالین  ،خرید آگهی)
سفارش بنرهای تبلیغاتی توسط بازدید کنندگان با قابلیت تعرفه گذاری بر اساس
خرید کلیک یا تعداد نمایش

رایگان
200.000
100.000

پرداخت آن الین

به ازای هر بانک(مستقیم یا درگاه واسط)

نعریف پکیجهای تبلیغاتی

تعریف بسته های تبلیغاتی بر اساس اعتبار ماهیانه

رایگان

ثبت فاکتور پس از سفارش آگهی

پس از پرداخت فاکتور آگهی بصورت خوکار(یا توسط مدیر) فعال میگردد

رایگان

آخرین آگهی های ثبت شده

رایگان

آگهی های محبوب

رایگان

.28

پرداخت آفالین

قابلیت تایید و رد فیشهای بانکی و افزایش موجودی حساب مشتری پس
از تایید فیش

رایگان

ماژولهای سسیستم پیامک
1

سامانه ارسال و دریافت پیامک

2

ارسال پیامک به مدیر در زمان ثبت آگهی جدید

9

به همراه یک شماره اختصاصی

ارسال پیامک به آگهی دهنده در زمان تغییر وضعیت
آگهی

استعالم میشود
10.000
10.000

4

ارسال پیامک به مدیر در زمان ثبت سفارش

10.000

1

سیستم خبرنامه پیامکی

10.000

چنانچه امکانات مورد نظر شما در لیست باال موجود نبود میتوانید با تماس با واحد فنی نسبت به دریافت جزئیات اقدام نمایید

