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 HighPortalلیست قیمت پورتال سازمانی آريانیک           

  121. نگارش

 
Small Full +Full ++Full 

 000/000/030 000/000/630 000/000/200 000/000/810 )لاير(ASP.NET نگارش قيمت 

 000/000/400 000/000/040 000/000/600 - )ریال( JAVA (J2EE)قيمت نگارش 

     

 محدودیت ها

 نامحدود ٥٣ ٠ ٠ تعداد سایت زیر مجموعه

 نامحدود ٥ ٥ ٢ تعداد زبان سایت

 زبانهای قابل انتخاب

اردو  -( Ruروسی ) -( Zhچينی ) -( Frفرانسه ) -( Arعربی ) -( Enانگليسی ) -( Faفارسی )

(Ur )- یونانی (El) 

 -( Tuترکمن ) -( Azآذری ) -( Bnبنگالی ) -( Hyارمنی ) -( Trترکی ) -( Esاسپانيولی )

 ( Deآلمانی ) -( Itایتاليایی )

بلغاری  -( Tgتاجيک ) -( Hiهندی ) -( Sqآلبانی ) -( Uzازبکی ) -( Srبوسنی ) -( Thتایی )

(bg) 

  
 

 امکانات اصلی

 صفحه شخصی
    

 - SDK*کيت توسعه برنامه 
   

 - * net.فقط در   ميل سرور فارسی
   

پورتلت مديريت داده ها )اتصال به 

 نمايش اطالعات(و بانکها ثبت 
- 

   

 *کارجاری پيشرفته 
    

 گفتگوی صوتی و تصویری

Video Conference 
- 

   

 - Messengerپيام رسان آنالين 
   

 To Do Listمديريت کارها 
    

 - پورتلت وب پروکسی
   

 - دیکشنری
   

 - * پورتلت پست الکترونيک
   

 - پورتلت تقویم و مناسبت ها
   

 - برد پيغام
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 - دفترچه تلفن
   

 - ماشين حساب
   

 - اشتدیاد
   

 - سایت شخصی
   

Ajax - Drag&Drop - 
   

  
    

 امکانات مشترک با سيستم توليد و مدیریت وب سایت

 فرم عضویت ها IPکنترل  گزارش تصویری فروشگاه مجازی

 پشتيبان گير بانکها مدیریت امنيت ساده (FormFlowکارجاری) فرم ساز

 انجمن ها اطالعات پرسنلی مدیریت قوانين فرم ساز پيشرفته

 آمار بازدید کنندگان گزارش آب و هوا رویدادهامدیریت  مدیریت مقاالت

 مدیریت بنر ها تقویم و مناسبت ها ترسيم جارت سازمانی مدیریت اخبار

 کاربر IPارجاع توسط  نمایش نرخ ارز آرشيو صفحات خبری  RSSخواندن

 نهاامدیریت زب نظرسنجی گزارشات Excelخروجی  خبری RSSخروجی 

 FLVنمایش فيلم های  مدیریت کاربران گزارشاتمدیریت  ارسال خبرنامه

 ثبت سایت در جستجوگرها جمالت متحرک مدیریت منوها تصویر روز

 پخش موسيقی در سایت صفحه ورودی ارسال ایميل فارسی فشرده سازی صفحه 10%

 (Google)جستجو در وب  نسخه چاپی صفحات سيستم ارتباطات سامانه طراحی پوسته آسان

 نمونه ساعت فلش 60حدود  ارسال مطالب به ایميل پيوندها محتویات مرتبطنمایش 

 SMSدروازه ارسال پيام کوتاه  مدیریت فایل ها وبالگ گروهی مسير طی شده توسط کاربر

 مدیریت کدها مرکز اسکریپت نوع گالری عکس حرفه ای 0 مدیریت سبک

 مدیریت تگها  Recycle Bin اطالعاتبازیابی   thumbnailمدیریت تصاویر  مدیریت یانکها

 اوقات شرعی Users Logليست عمليات کاربران Captchaاستفاده از  نمایش تعداد بازدیدکننده

 امتيازدهی به صفحات امکان تایيد محتوا در چندین مرحله امضاء دیجيتال مدیریت پوسته

 پرتال آگهی سيستم مناقصه وب دایرکتوری مدیریت صفحات

 پرتال دانلود سيستم مزایده نقشه سایت سایت جستچوگر

 پانل کاربر جهت ارسال و دریافت پيام بين کاربران امتياز دهی به صفحات صفحات پاراگرافی
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  . بود که پورتال در سرور مجازی و یا اختصاصی مشتری نصب شود امکانات ستاره دار فقط در صورتی قابل استفاده خواهند*

 بازدید در روز می باشد ، در صورتی که تعداد بازدید بيشتری را برای وب 84000اشتراکی  حداکثر تعداد بازدید در ميزبانی **

  .نمایيد استفاده Didicated Server و یا VPS سایت خود پيش بينی می کنيد باید از سرویس های

 

 

 پورتال های تخصصی

 پورتال دانلود
    

 پورتال آگهی
    

 پورتال لينکستان
    

     

 خدمات

 یک ماه یک ماه ماهیک   روزپانزده  اختصاص کارشناس

 ساعت ٢٠ ساعت ٥٣ ساعت 80 ساعت 4 آموزش حضوری

 رایگان  یکسال بروزرسانی

     

 یکسال خدمات پشتيبانی رایگان

     ( Remote) با دسترسی 

 گيگابايت ٣ گيگابايت ٤ گيگابايت ٢ گيگابايت ٥ * ميزان ارائه فضا

 Silver Gold Gold Gold اولنوع کارت گارانتی رایگان سال 


