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لیست قیمت پورتال سازمانی آریانیک HighPortal 12/4

قيمت نگارش ( ASP.NETريال)
قيمت نگارش )( JAVA (J2EEريال)

Full
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Full + +

Dr.E

280/000/000

400/000/000

550/000/000

750/000/000

-

-

650/000/000
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محدوديت ها
تعداد سايت زير مجموعه

0

٣5

نامحدود

نامحدود

تعداد زبان سايت

٣

٣

نامحدود

نامحدود

فارسی ( - )Faانگليسی ( - )Enعربی ( - )Arفرانسه ( - )Frچينی ( - )Zhروسی (- )Ru

زبانهای قابل انتخاب

اردو ( - )Urيونانی ()El
امکانات اصلی

اسپانيولی ( - )Esترکی ( - )Trارمنی ( - )Hyبنگالی ( - )Bnآذری ( - )Azترکمن (- )Tu

صفحه شخصی

ايتاليايی ( - )Itآلمانی ()De

کيت توسعه برنامه *SDK

تايی ( - )Thبوسنی ( - )Srازبکی ( - )Uzآلبانی ( - )Sqهندی ( - )Hiتاجيک (- )Tg

ميل سرور فارسی فقط در ** .net

بلغاری ()bg

دامين)داده ها
مديريت
پورتلتيک
(برای
مديريت کار جاری *work flow
اجرای زير فرآيند

-

-

-

رديابی تصويری فرآيند های اجراشده

-

-

-

-

-

شاخص های کليدی  KPIو
ساخت
Tracing
مانيتورينگ شاخص ها
امکان توليد گزارشات سفارشی

-

-

-

گفتگوی صوتی و تصويری
Messenger
پيام رسان
آنالين Video
Conference
مديريت کارها To Do List

پورتلت وب پروکسی
ديکشنری
پورتلت پست الکترونيک *
تقويم و مناسبت ها
مديريت داده
گزارش ساز پيشرفته (اطالعات بيشتر
پيغام
برد
)16
صفحه
دفترچه تلفن
ماشين حساب
يادداشت
سايت شخصی(هر عضو  /يک سايت)
Ajax & Drag and Drop
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امکانات مشترک با سيستم توليد و مديريت وب سايت
فروشگاه مجازی

گزارش تصويری

کنترل  IPها

فرم عضويت

فرم ساز

کارجاری( )FormFlowساده

مديريت امنيت

پشتيبان گير بانکها

فرم ساز پيشرفته

مديريت قوانين

اطالعات پرسنلی

انجمن ها

مديريت مقاالت

مديريت رويدادها

گزارش آب و هوا

آمار بازديد کنندگان

مديريت اخبار

ترسيم جارت سازمانی

تقويم و مناسبت ها

مديريت بنر ها

خواندن  RSSخبری

آرشيو صفحات

نمايش نرخ ارز

ارجاع توسط  IPکاربر

خروجی  RSSخبری

خروجی  Excelگزارشات

نظرسنجی

مديريت زبانها

ارسال خبرنامه

مديريت گزارشات

مديريت کاربران

نمايش فيلم های FLV

تصوير روز

مديريت منوها

جمالت متحرک

ثبت سايت در جستجوگرها

 %80فشرده سازی صفحه

ارسال ايميل فارسی

صفحه ورودی

پخش موسيقی در سايت

سامانه طراحی پوسته آسان

سيستم ارتباطات

نسخه چاپی صفحات

جستجو در وب ()Google

نمايش محتويات مرتبط

پيوندها

ارسال مطالب به ايميل

حدود  ٣0نمونه ساعت فلش

مسير طی شده توسط کاربر

وبالگ گروهی

مديريت فايل ها

دروازه ارسال پيام کوتاه SMS

مديريت سبک

 4نوع گالری عکس حرفه ای

مرکز اسکريپت

مديريت کدها

مديريت يانکها

مديريت تصاوير thumbnail

بازيابی اطالعات

مديريت تگها

نمايش تعداد بازديدکننده

استفاده از Captcha

ليست عمليات
Recycle
Bin

اوقات شرعی

مديريت پوسته

امضاء ديجيتال

در
Logمحتوا
کاربرانتاييد
امکان
Users

امتيازدهی به صفحات

مديريت صفحات

وب دايرکتوری

مناقصه
سيستممرحله
چندين

پرتال آگهی

جستچوگر سايت

نقشه سايت

سيستم مزايده

پرتال دانلود

صفحات پاراگرافی

امتياز دهی به صفحات

ارسال اخبار به تلگرام

پورتال های تخصصی

پانل کاربر جهت ارسال و
دريافت پيام بين کاربران

پورتال دانلود
پورتال آگهی
پورتال لينکستان
آموزش حضوری

 10ساعت

 15ساعت

 20ساعت

 25ساعت

يکسال بروزرسانی رايگان
يکسال خدمات پشتيبانی رايگان
فضا *
ميزان ارائه
) Remote
دسترسی
( با
نوع کارت گارانتی رايگان سال اول

 2گيگابايت

 5گيگابايت

 5گيگابايت

 5گيگابايت

Gold

Gold

Gold

Gold

*امکانات ستاره دار فقط در صورتی قابل استفاده خواهند بود که پورتال در سرور مجازی و یا اختصاصی مشتری نصب شود .
**حداکثر تعداد بازدید در میزبانی اشتراکی  15000بازدید در روز می باشد  ،در صورتی که تعداد بازدید بیشتری را برای وب سایت خود پیش بینی می کنید باید از سرویس های  VPSو یا
Didicated Serverاستفاده نمایید .

2|Page

