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 HighCMS سیستم تولید و مدیریت وب سایت آریانیکلیست قیمت 

 

 12.4نگارش 

 

 پکيج با امکانات و قيمتهای متفاوت جهت کاربرد های مختلف در نظر گرفته است .  4شرکت آريانيک       
 
  .يد صورتي که پکيج های زير تامين کننده نياز شما نيست ، مي توانيد پکيج مورد نظر خود را سفارش ده در
 

 سازماني   تجاری ٢ رساني اطالع 1  رساني اطالع 

 ٠٠٠/٠٠٠/36 ٠٠٠/٠٠٠/15 ٠٠٠/٠٠٠/14 ٠٠٠/٠٠٠/1٠ ( لاير)  قيمت 

  

 12.4نگارش  امکانات 

 1 0 0 0 تعداد سايت زيرمجموعه

 ٢ ٢ ٢ 1 تعداد زبان سایت

 زبانهای قابل انتخاب 

 -( Urاردو ) -( Ru) یروس -( Zh) ینيچ -( Frانسه )فر -( Ar) یعرب -( En) یسيانگل -( Fa) یفارس
 -( Tuترکمن ) -( Az) یآذر -( Bn) یبنگال -( Hy) یارمن -( Tr) یترک -( Es) یولياسپان -( El) یونانی
 -( Hi) یهند -( Sq) یبانآل -( Uz) یازبک -( Sr) یبوسن -( Th) ییتا -( De) یآلمان -( It) ییايتالیا

 (bg) یبلغار -( Tg) کيتاج

   - - فروشگاه مجازی

    - ساده فرم ساز

  - - - فرم ساز پيشرفته

     مدیریت مقاالت 

     مديريت اخبار

  -  - خبری RSS خواندن

  -  - اخبار RSS خروجي

    - ارسال خبرنامه

  - - - مدیریت قوانين

  - - - مدیریت رویدادها

  - - -  سازمانیترسيم چارت 

     مدیریت سبک ها

    - گزارشات Excelخروجی 

  -  - مدیریت گزارشات

  -  - ها IPکنترل 

    - مدیریت امنيت

    - اطالعات پرسنلی

    - گزارش آب و هوا

     تقویم و مناسبت ها

     نمایش نرخ ارز

    - نظرسنجی

    - یت کاربرانمدیر

    - فرم عضویت

    - پشتيبان گير بانک ها

    - انجمن ها

    - آمار بازدیدکنندگان



 

    - مدیریت بنر ها
    - کاربر IPارجاع توسط 
 - مدیریت زبانها

   
     FLVنمایش فيلم های 

     تصویر روز
     فشرده سازی صفحات %8٠

     سامانه طراخی پوسته آسان

     نمایش محتویات مرتبط

     مسير طی شده توسط کاربر

     مدیریت سبک ها

     توليد ماژول

     نمایش تعداد بازدید کننده

     مدیریت پوسته

     مدیریت صفخات

     جستجوگر سایت

     راگرافیصفحات پا

     مدیریت منوها

     ارسال ایميل فارسی

     سيستم ارتباطات

     پيوندها

     وبالگ گروهی

     نوع گالری عکس حرفه ای 4

     thumbnailمدیریت تصاویر 

     Captchaاستفاده از 

     امضاء دیجيتال

     وب دایرکتوری

     نقشه سایت

     مدیریت کدها

     جمالت متحرک

     صفحه ورودی

     نسخه چاپی صفحات

     ارسال مطالب به ایميل

     مدیریت فایل ها

     اوقات شرعی

  - - - Recycle Binبازیابی اطالعات 

  - - - Users Logان ليست عمليات کاربر

     امکان تأیيد محتوا در چندین مرحله

  - - - سيستم مناقصه

  - - - سيستم مزایده

     پخش موسيقی در سایت

     Googleجستجو در وب 

     نمونه ساعت فلش 3٠حدود 

    - SMSدروازه ارسال پيام کوتاه 

     HotSpotتصویر لينک دار 
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  -  - گزارش تصویری

     مدیریت تگ ها

     پانل کاربر جهت ارسال و دریافت

     پيام بين کاربران

     امتيازدهی به صفحات

    -  کنسول مدیریت آفالین محتوا

      CSSمدیریت سبک ها 

 نوع ویرایشگر حرفه ای متن 4

FCKeditor,CKeditor,Asbru,TinyMCE 
    

 ویرایشگرهای تخصصی

 HTML,CSS,T-SQL,javascript 
    

 پکيجينگ پوسته
    

Layer Slider 
    

 مگا منو
    

 گالری عکس ریسپانسيو
    

 - - - - مانيتورینگ کارکرد و منابع سرور

    - پرتال دانلود 

    - پرتال آگهي 

    - ل لينکستانپرتا

 خدمات 

 ساعت 3 آموزش گروهی  آموزش حضوری

     رایگان يکسال بروز رساني

     رایگان خدمات پشتيبانيیکسال 

 ٢٠٠٠ 1٠٠٠ 1٠٠٠ MB 5٠٠( سال اول) گانیرای ميزان فضا

 Blue Blue Blue Silver سال اول گانیرا ینوع کارت گارانت

  
 1٢/٠4/1396  ین ويرايش :تاریخ آخر        


