سیستم مدیریت محتوا راتا
مشخصت فنی سیستم
نگارش3 :

سال انتشار9313 :
پایگاه داده MySql :

زبان سمت سرور PHP :

رابط کاربریHTML5, Css3,JavaScript,Ajax :

نیازمندی های فنی اجرای نرم افزار
Host

Disc Space

Linux

100MB

عنوان

zend optimizer

توضیحات

قیمت (تومان)

.9

هسته سیستم مدیریت محتوا

بستر پایه ای نرم افزاری جهت پیاده سازی مازولهای مورد نیاز

6000000

.2

طراحی قالب اختصاصی

طراحی قالب اختصاصی با رنگ بندی و چیدمان مورد نظر کارفرما

3000000

.3

پنل مدیریتی پیشرفته

.4

ایجاد و مدیریت صفحات ( نامحدود )

.5

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

.1

مدیریت مطالب

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

رایگان

ایجاد کلمات کلیدی بصورت خودکار

رایگان

مدیریت تصاویر و فایلهای موجود بر روی سرور بصورت مستقل از FTP

رایگان

.90
.99

ایجاد اطالعات  metadataبه صورت
خودکار
مدیریت تصاویر و فایلها

تمام بروزرسانی های آینده نرم افزار و اضافه شدن امکانات جدید به هسته ی سیستم بصورت رایگان بر روی تمام سرویسها اعمال می شود.

امکانات دیگر
.92

گالری تصاویر

به همراه تصاویر و توضیحات

رایگان

.93

گالری فیلم

به همراه تصاویر و توضیحات

9000000

.94

پنل کاربران

ارسال درخواست به بخش های مختلف شرکت

رایگان

.95

لیست قیمت محصوالت و خدمات

قراردادن لیست قیمت و ورود آن از طریق فایل اکسل

رایگان

.96

نظر دهی برای هر مطلب

تایید نظر توسط مدیریت پیش از انتشار

رایگان

چنانچه امکانات مورد نیاز شما در لیست نیست میتوانید با تماس با واحد فنی نسبت به دریافت اطالعات اقدام نمایید

