سامانه های اینترنتی شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رویان
تا گستزش فٌاٍری اعالػات ،ارتثاط جَاهغ رٍس تِ رٍس افشایص یافتِ ٍ ایي ارتثاعات تَسیلِ ی ضثکِ ی جْاًی
ایٌتزًت رٍ تِ گستزش هی تاضذ .
در ایي سهیٌِ سایتْای ایٌتزًتی  ،تیطتزیي ًقص را ایفا کزدُ ٍ تَسظ آى تغَر گستزدُ هی تَاى اعالع رساًی
ًوَد ٍ تا هخاعثیي خَد ارتثاط تزقزار کزد .
عزاحی ٍ ساخت ٍ تذٍیي سایتْای ایٌتزًتی ٍ تغَر کل راُ اًذاسی یک ٍب سایت ًیاس تِ داضتي تخػػْای
السم تَدُ ٍ یا تایذ ّشیٌِ ّای سیادی را ّوزاُ تا سهاى تیطتزی غزف آى ًوَد کِ ایي هَضَع تاػث ضذُ ،
کساًی کِ توایل تِ راُ اًذاسی ٍب سایت ساسهاى  ،ضزکت ٍ یا ضخع خَد را دارًذ ًتَاًٌذ تزاحتی ًسثت تِ
ایجاد آى اقذام ًوایٌذ .
ٍلی تَسظ پزتال شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رویان ایي هطکل تا حذ تسیار سیادی رفغ گزدیذُ است
ٍ تَسیلِ آى تزاحتی ٍ تذٍى غزف ّشیٌِ ٍ سهاى سیاد هی تَاى ًسثت تِ تأسیس یک ٍب سایت اقذام ًوَد .
در ایي راستا ایي ضزکت در سهیٌِ عزاحی ٍ ًػة ٍ راُ اًذاسی ساهاًِ ّای ایٌتزًتی پیطتاس تَدُ ٍ ّن اکٌَى
تخص اػظن فؼالیتْای خَد را تذیي سَ هٌؼغف ًوَدُ است .
لذا تین عزاحی ٍ تذٍیي ضزکت فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات رٍیاى خذهات خَد را در ایي سهیٌِ تػَرت تستِ
ّای هختلف ارائِ هی دّذ کِ هطخػات کاهل ایي تستِ ّا (  ) Packageتغَر هفػل ضزح دادُ ضذُ است.
ایي تستِ ّا تِ تزتیة هحتَا ػثارتٌذ اس :

بسته ی برنز (  ، ) Bronzeبسته ی نقره ای (  ) Silverو بسته ی طالیی ( ) Gold

بسته نرم افزاری برنز ( ) Bronze Package
در سیستن پزتال ّای ضزکت فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات رٍیاى  ،تستِ ی تزًش ( ) Bronzeاٍلیي ٍ
اقتػادی تزیي تستِ است کِ اهکاًات آى تػَرت پیص فزؼ در توام تستِ ّا هَجَد هی تاضذ .

امکانات و مشخصات بسته برنز :
 .1هذیزیت غفحات ًاهحذٍد
 .2هذیزیت هحتَای هغالة ًاهحذٍد
 .3ایجاد اًَاع هٌَّا تِ تؼذاد دلخَاُ در ّز قسوت اس غفحِ
 .4اهکاى ػضَیت ٍ ػضَگیزی
 .5اهکاى گزٍُ تٌذی کارتزاى ٍ تؼییي حق دستزسی ّا
 .6اهکاى تؼزیف حق دستزسی ّای هتفاٍت تزای کارتزاى
 .7اختػاظ کٌتزل پاًل هخػَظ اػضا
 .8هٌَی اختػاغی اػضا
 .9کٌتزل پاًل قذرتوٌذ هذیزیت جْت کٌتزل تز تواهی اهکاًات ٍب سایت
 .11اهکاى گزٍُ تٌذی هغالة تِ تخص ّا ٍ هجوَػِ ّا
 .11هذیزیت اخثار ٍ ارسال خثز
 .12خزٍجی چاپی ٍ  ٍ PDFارسال تِ ایویل هَد ًظز جْت هغالة هَجَد
 .13هذیزیت ػکس ّا ٍ تٌز ّا
ٍ .14یزایص گز  HTMLتسیار سادُ  ،سیثا ٍ قذرتوٌذ ( ) WYSIWIG
 .15جستجَگز قذرتوٌذ  ،پیطزفتِ ٍ اهکاى ارتثاط جستجَ تا گَگل

بسته نرم افزاری نقره ای ( ) Silver Package
در سیستن پزتال ّای ضزکت فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات رٍیاى  ،تستِ ًقزُ ای ( ) Silverدٍهیي
تستِ ی ًزم افشاری است کِ اس تستِ ی تزًش کاهل تز تَدُ ٍ ػالٍُ تز دارا تَدى توام اهکاًات تستِ ی
تزًش ضاهل اهکاًات تکویلی دیگز هی تاضذ  .ایي تستِ جْت استفادُ سایت ّای خثزی ٍ سایت ّائی
کِ اػضا در آى فؼالیت ّای ٍیژُ دارًذ  ،کارتزد تسیار سیادی دارد .

امکانات و مشخصات بسته نقره ای :
 .1تواهی اهکاًات تستِ ی تزًش
 .2اسالیذر تسیار سیثای تػاٍیز
 .3آهار سایت اػن اس تؼذاد هغالة  ،تؼذاد کارتزاى ٍ تاسیذ ّا
 .4افزاد حاضز در سایت اػن اس هیْواى ٍ ػضَ
 .5لیست کزدى پز تیٌٌذُ تزیي هغالة ٍ آخزیي اخثار ٍارد ضذُ در سایت
 .6ارسال پیام خػَغی اػضا تِ یکذیگز ٍ تِ هذیز
 .7اهکاى هطاّذُ هیشاى تاسدیذ اس تخطْای هختلف
 .8هذیزیت تثلیغات
 .9اهکاى تؼزیف هطتزی تزای هطتزیاى در سایت
 .11اهکاى هحاسثِ ای هیشاى تاسدیذ ّا ٍ کلیک تز رٍی تثلیغات ٍ تٌزّای تثلیغاتی
 .11هذیزیت لیٌک ّا ٍ دستِ تٌذی آًْا
 .12هذیزیت فایل ّا ٍ سیستن داًلَد
ً .13ظز سٌجی ّوزاُ تا ًتایج آرا

بسته نرم افزاری طالیی ( ) Gold Package
در سیستن پزتال ّای ضزکت فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات رٍیاى ،تستِ ی عالیی (  ) Goldکاهلتزیي
ٍ حزفِ ای تزیي تستِ ی است کِ تواهی اهکاًات تستِ ّای گذضتِ را داضتِ ٍ ػالٍُ تز آى اس اهکاًات
تالقَُ ای تزخَردار هی تاضذ .

امکانات و مشخصات بسته طالیی :
 .1تواهی اهکاًات تستِ ّای ًقزُ ای ٍ تزًش
 .2عزاحی تا  SEOتاال جْت تاال تزدى رتثِ در هَتَرّای جستجَگز
 .3عزاحی تػَرت چٌذ ستاًِ ( فارسی ،اًگلیسی ،ػزتی )
 .4عزاحی اختػاغی ظاّز سایت )(Special Design
 .5گالزی ػکس تسیار سیثا ٍ قذرتوٌذ
 .6اهکاى ایجاد فزم ّا تػَرت دلخَاُ
 .7اهکاى راُ اًذاسی خثزًاهِ
ٍ .8جَد  RSSقذرتوٌذ جْت استفادُ هغالة در سایز سایتْا
ٍ .9جَد تػَیز رٍس ٍ ًوایص تػاٍیز تػَرت اتفاقی
 .11اهکاى تغییز پٌجزُ ّا تِ هکاى دلخَاُ

