شرکت نونگار پردازش

LEMON GROUP

Nonegar
بزرگترین و قدیمیترین شرکت طراحی سایت در ایران

در کلیه شرکت های نونگار ثابت و به شرح آمده است :

نونگار عطف اسناد آمده در انت های صفحه ،بیش از  24سال سابقه فعالیت
رسمی و دارای مجوز شورای انفورماتیک ،پروانه کسب ،ساماندهی مشاغل،
سازمان نظام صنفی ،پروانه انجمن ،اتحادیه کشوری و نماد اعتماد می باشد که در
سه دفتر مجزا با بیش از  60کارمند تمام وقت ،بعنوان یکی از پیشکسوتان صنف
طراحی و بهینه سازی سایت فعالیت می کند و جدول هزینه آمده در ذیل برای
تمامی دفاتر با پیش فرض های اولیه اعالم شده می باشد که حکماً تعدیل این
موارد ،زمان و هزینه های اعالمی را کاهش خواهد داد :
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✓ تمامی استانداردهای گوگل و قوانین  SEOرعایت خواهد شد .
✓ در انتهای کار ،مالکیت کامل دامنه و میزبانی به خریدار تقدیم خواهد شد.
✓ مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است.
✓ پس از شروع پروژه گرافیست ،برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی
خواهند شد.
✓ تعداد دفعات تولید طرح گرافیکی  Home Pageمحدودیتی ندارد و این مهم تا
تأیید خریدار تکرار خواهد شد.
✓ جابجائی سایت بر روی سرورهای نونگار (در کشورهای مختلف) هزینه ای
ندارد.
✓ تیم اجرائی به صورت فیزیکی در کلیه ایام کاری در دفاتر نونگار پاسخگوی
شما هستند.
✓ کالس آموزش کاربری سایت بدون محدودیت در تعداد حضار ،در ساختمان
آموزش نونگار با ارائه فیلم کالس برگزار خواهد شد.
✓ خدمات ساالنه ثبت دامنه و میزبانی بدون هزینه مازاد بر روی سرورهای
نونگار ارائه می شود.
✓ بکاپگیری هفتگی از کل سرورهای نونگار و اطالعات با قابلیت دانلود مستقیم
انجام می شود.
✓ تضمین عملکرد صحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی روی سرورهای نونگار تا
یکسال از تارخ عقد توافقنامه ،هزینه مازاد ندارد .
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✓ آموزش ها به صورت حضوری در دفاتر نونگار و بدون محدودیت در حضار
برگزار می شود و فیلم جلسه نیز در انتها تقدیم می گردد.
✓ خدمات توسعه و نگهداری به صورت خدمات مازاد قابل ارائه است.
✓ کلیه پرسنل نونگار به صورت حقوقی ( نه پورسانتی از هر پروژه ) و کارمند
رسمی هستند از همین رو در هنگام اجرا به هیچ عنوان اجازه برآورد یا مطالبه
هزینه مازاد ندارند.
✓ قرارداد و فاکتور رسمی با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده بنا به
صالحدید خریدار و در هر مرحله قابل ارائه است.
✓ مبلغ نهائی حق الزحمه در دو قسمت (  %50ابتدا  %50 +انتها ) مطالبه می گردد.
✓ تمدید کلیه خدمات قرارداد در سال های آتی با  %20ارزش قراردادی است
✓ موارد و جزئیات لیست در جدول زیر کامأل پیش فرض و کلی است و مالک
اجرا ،صرفاً فرمایشات و شرح نیاز اعالمی شما خواهد بود که در قالب صورت
جلسه فنی در اولین نشست ،تهیه و بعنوان شرح تعهدات اجرائی نونگار به
شما مالک عمل خواهد بود .
✓ سورس کامل پروژه به طوری که برای توسعه در آتی هیچ نیازی به نونگار
نباشد ،همزمان با تسویه حساب به خریدار تحویل می گردد.
* .حکمأ برآورد دقیق زمان اجرا و حق الزحمه مستلزم برگذاری جلسات تعاملی با
کارشناسان فنی واحد فروش میباشد که ماحصل آن نشست صورت جلسه ای
ساختاری و الگو برای برآورد و اجرا خواهد بود .
واحد بازرگانی نونگار
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قابلیت ها

توضیحات

برگزاری جلسات

با یکی از مدیر پروژه های نونگار از بابت تحلیل اجرا و امکان سنجی ها و تحریر صورت

تعاملی

 معرفی گرافیست
نصب و راه اندازی

 سیستم مدیریت
محتوای



جلسه فنی
از بابت طراحی و تولید پوسته گرافیکی اختصاصی و طبق نظر و سلیقه شما با رعایت
استانداردها و عدم استفاده از قالبهای آماده
اولیه طبق برداشت کلی کارشناس برنامه نویس از نیاز اعالمی که در طول پروژه توسعه
داده خواهد شد

ایجاد و مدیریت

با همان ساختار نمایشی و گرافیکی تأیید شده که محدودیتی از بابت تکثیر و توسعه

صفحات داخلی

ندارد

 زبان سایت


ایجاد و مدیریت



ایجاد و مدیریت

صفحات داخلی

منو ها و زیر منو ها
مدیریت گروه ها و

 کاربران و دسترسی
ها

کلیه سامانه ها به زبان فارسی با قابلیت نمایش و توسعه عمومی در همه مرورگرها
خواهد بود
با همان ساختار نمایشی و گرافیکی تأیید شده می توانید نامحدود صفحه و زیر صفحه
بسازید که این مهم آموزش نیز داده خواهد شد
برای صفحات جدید به صورت داینامیک و نامحدود منو و برای آنها زیر منو تعریف کنید
و الگریتمهای استانداردسازی و نمایش موبایلی در هنگام تحویل توسط نونگار ایجاد شده
ه است
برای نمایش اطالعاتی خاص برای افرادی ویژه که از طریق مدیر سایت و یا ثبت نام در
سایت مجاز شده اند
در سایت از طریق فرمهای هوشمند و ارسال درخواست به صندوق مدیر سایت از بابت



مدیریت اعضاء و



تأیید عضویت

و تأیید اطالعات از طریق سامانه های پیامکی و یا اتصال به اطالعات بانک اطالعاتی از

هوشمند

پیش تعریف شده





ثبت نام

مدیریت فایل و
شاخه ها
جستجوگر داخلی
سایت

پیگیری های بعدی

برای استفاده و بارگذاری گروهی محتوا در سایت به صورت دسته بندی کاربرد دارد
برای کلمه یا جمله ای خاص که عینأ در سایت آمده باشد میتواند باعث کاربری راحت تر
از سمت مخاطب شود
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مدیریت اسکریپت



امکان بازیابی

ها

اطالعات

 نسخه چاپی صفحات
 مدیریت CSS


و داشتن دانشی خاص
برای بازگرداندن محتوا یا ابزاری که به اشتباه پاک شده باشد توسط خودتان و بدون
هزینه مازاد
به صورت  PDFو تبدیل اتوماتیک کل محتوای همان صفحه و یا بارگذاری فایلی مجزا با
همین نیت
جهت تغییر به صورت یکپارجه برای رنگ سایت و یا فونت استفاده شده بدون دانش
فنی و توسط مدیر سایت

ایجاد سیستم

که کل سایت در هر مرورگری بدون مشکل نمایش داده شود و مخصوصأ در نمایش

واکنشگرا

موبایلی نیازی به استفاده از اپلیکیشن نباشد و نمایشی کامل و بدون خطا داشته باشد

 آمار بازدیدکنندگان


رفع موانع اعالمی



مدیریت آگهی



از بابت توسعه نمایشی در آتی جهت ایجاد قابلیتی جدید بدون نیاز به هماهنگی با نونگار

گوگل

پیشرفته

ارسال آگهی توسط
کاربر

 مدیریت آگهی کاربر

از سایت را با نصب عنوان مختلف شمارنده میسر میکند و برای هر صفحه به صورت
مجزا نیز قابلیت نصب دارد
در وبمستر به جهت ورود به سایت بدون مشکل و هموار سازی کدهای سایت برای این
مهم
که امکان مدیریت هوشمند از بابت تعویض بنرهای تبلیغاتی بسته به تعداد بازدید و یا
زمان نمایش و یا  ...را میسر مینماید
کاربران با عضویت و یا قبل از عضویت می توانند آگهی خود را طبق چهارچوب از پیش
تعریف شده توسط نونگار برای مدیر سایت ارسال نمایند که در صورت تأیید ایشان
درقسمت عمومی سایت منتشر شود
آگهی پس از انتشار توسط انتشار دهنده قابلیت بروزرسانی محتوائی در ناحیه کاربری
خصوصی خواهد داشت

 تنظیمات کنترل پنل برای تعریف ایمیلهای داخلی و یا ایجاد پاسخ اتوماتیک و ...
مبتنی بر نمودار سازمانی که بجای دسترسی به هر کاربر میتوانید برای هر جایگاه



مدیریت سطوح



ارائه میز کار

به ازای هر کاربر برای ثبت درخواست و پیگیری اندیکاتوری روند اجرا و یا اعالم

هوشمند

وضعیت

همسان سازی نسخ

از طریق فایل اکسل برای بارگذاری اطالعات جمع آوری شده روی سایت به بستر



دسترسی

آنالین و آفالین

سازمانی ( مثأل روابط عمومی) یک اختیارات قائل شوید که ممکن است این جایگاه در
اختیار چندین نفر باشد

اینترانت داخلی شرکت
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 ورود به سایت




ویرایشگر متن 1

برای ادیت سایت و ساخت محتوا به صورت آنالن و بدون نیاز به استفاده از نرم

()Tiny MCE

افزارهای  OFFiceبا قدرت ابزاری معمولی

ویرایشگر متن 2

برای ادیت سایت و ساخت محتوا به صورت آنالن و بدون نیاز به استفاده از نرم

( ) TCE Editor

 مدیریت رسانه
 مدیریت گالری


افزارهای  OFFiceبا قدرت ابزاری درخواستی
به شما امکان میدهد که شخصأ بریده ای از جراید و یا لینک اخبار استخراج شده از
خبرگزاری ها را در سایت خود منتشر نمائید
تصاویر  ،فیلم و  ...قابلیت نمایش نامحدود فیلم و عکس برای شرکت و یا محصوالت را
فراهم میکند

مدیریت نمایش

ابزاری است برای نمایش فیلم و یا پخش صدا بدون نیاز به نرم افزار پخش کننده

تصاویر

خاص بر روی سیستم یا موبایل بازدید کننده

 مدیریت پیوندها
 منوساز پیشرفته
 مدیریت اخبار
 نمایش اخبار ثابت


توسط مدیریت در یک سطح برای اعمال هرگونه تغیر محتوائی

لینکستان اماکن اتصال سایت شما به سایر همکاران و یا سایتهای مرجع را بدون لطمه
امنیتی به سایت شما را فراهم میکند
برای ایجاد منوهای هوشمند است که هر منو متأثر از منو انتخابی گذشته فعال و یا
مقادیر نمایشی خواهد داشت
همراه با آرشیو خبرها برای انتشار اخبار داخلی و دستی می باشد
زمانی کار آمد که شما به اعضاء سایت می خواهید یک خبر یکسان ارائه نمائید مثأل
شرکت نونگار امروز تعطیل است و ...

اطالع رسانی فردی

از طریق پست الکترونیک در خبرنامه ها کاربرد دارد تا اعضاء را متوجه یک خبر یا

و جمعی

گزارش نماید

 اطالعیه ها

با قابلیت تفکیک نمایش برای مخاطبین غیر عضو قابل روئیت است که مدیر سایت
منتشر میکند

 تماس با ما

می تواند با روشهای مختلفی مثل آدرس پستی و یا نقشه و یا فرم ثابت باشد

 سیستم خبرگزاری

برای انتشار اخبار و یا خبرنامه به روشهای قابل تعریف است

|6

شرکت نونگار پردازش
را میتوان در برای امتحان سطحی یا مسابقه و یا نظر سنجی و یا  ...استفاده کرد که



مدیریت فرمهای



مدیریت فرمهای



مدیریت پرسش و



درخواست و

به همراه کد رهگیری در شرکتهائی که ارائه خدمات گارانتی و یا مرجوعی کاال دارند یک

ارجاعات

ابزار کمکی می باشد

بازخوردی و پویا

ممیزی
پاسخ

 تکریم ارباب رجوع

نتیجه فرم بعد از تکمیل نمایش داه میشود یا باعث مجوز ورود به مرحله بعد خواهد
شد
ساخت و مدیریتش برای تعین سطح گیری اعضاء کاربردی دارد
امکان نمایش پرسش و پاسخهای متدوال از بابت شفاف سازی و عدم تکرار توسط هر
کاربر در سایت توسط مدیر بارگذاری میشود

با کد پیگیری بیشتر برای نظر سنجی با جوابهای بازخوردی از پیش آماده نصب و راه
اندازی می شود

پیام گذرای

اجازه ارسال پیامی خاص در ازای عملکردی ویژه و از پیش تعریف شد در سایت به

پیشرفته

کاربر قابل استفاده است



مدیریت بانک

دسترسی به مدیریت بانک اطالعاتی برای تهیه فایلهای پشتیبان از عکسها  /اطالعات /



پشتیبان گیر



اطالعاتی

بانکهای اطالعاتی

 مناقصات و مزایده
 مصوبات و بخشنامه
 قوانین و مقررات



سمینارها و

همایشها

محصوالت  /مقاالت و یا پیامهای و ...
بصورت اتوماتیک ابزاری برای بکاپگیری اتوماتیک از کلیه بانکهای اطالعاتی سایت
ابزار یا سامانه ای مجزا و یا ترکیبی است که بررسی کیفیت و چگونگی اجرا در جلسات
تبادلی فنی مشخص می شود
برای اعمال تخفیف و یا عملکردی خاص به گروهی از اعضائ یا کابران است
را شما میتوانید برای استفاده از سایت و یا نحوه سفارش دادن و یا  ...در فضای عمومی
اطالع رسانی نمائید
در صورت اطالع رسانی بودن میتوان در فضای عمومی سایت منتر کرد ولی اگر هدف
خدمات آنالینی مبنی بر وبینار و  ...باشد حکمأ بعنوان ابزار یا سامانه ای مجزا و یا ترکیبی
است که بررسی کیفیت و چگونگی اجرا در جلسات تبادلی فنی مشخص می شود
در صورتی هدف صرفأ معرفی پیمانکاران باشد میتوان در فضای عمومی سایت منتر کرد

 پیمانکاران

ولی اگر هدف خدمات آنالینی مبنی بر وبینار و  ...باشد حکمأ بعنوان ابزار یا سامانه ای
مجزا و یا ترکیبی است که بررسی کیفیت و چگونگی اجرا در جلسات تبادلی فنی مشخص
می شود
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 فراموشی رمز عبور
 مدیریت مقاالت


ساخت مجموعه



روشهای مختلف

محصوالت

حمل و نقل

 تعریف کد تخفیف


و زیرمجموعه نامحدود در فروشگاه برای هر خدمات خاص قابل ارائه
در صورت اطالع رسانی بودن میتوان در فضای عمومی سایت منتر کرد ولی اگر هدف
خدمات آنالینی مبنی بر وبینار و  ...باشد حکمأ بعنوان ابزار یا سامانه ای مجزا و یا ترکیبی
است که بررسی کیفیت و چگونگی اجرا در جلسات تبادلی فنی مشخص می شود
برای هر محصوالت در دو سطح اعضا و کابران و یا کوپن تخفیف قابل تعریف است

متنوع پرداخت

و یا خرید خدمات و کاال

تعریف فیلترهای
شخصی سازی شده

 صدور پیش فاکتور
نمایش محصوالت

 مشابه در صفحه
محصوالت



امکان بارگذاری مقاله بادسته بندی مشخص را فراهم میکند

تعریف روشهای

 جستجوی پیشرفته



داینامیک داه اولیه ایشان را بازیابی میکند

به طور مقال  :آنالین  /اعزام نیرو  /ارسال  posسایر  /کارت به کارت یا  ...برای رزور

 مقایسه محصوالت


برای کاربرانی که دسترسی خود را فراموش کرده اند کاربرد دارد که به صورت

اعمال فیلتر بر روی
مشتریان
احراز هویت
هوشمند

با یکدیگر که در یک دست هحصولی هستند
برای هر دسته محصولی یا گروهی و ایجاد در خدمات و آگهی های مختلف
براساس فاکتورهای مختلف یا جستجوگر چند مرحله ای هوشمند به صورت AJAX
و فاکتور شخصی سازی شده برای هر محصول به رسمی یا غیر رسمی با اعمال ارزش
افزوده
در صفحه اختصاصی هر محصول میتوان به صورت هوشمند ،دسته محصوالت مرتبط و
یا مکمل کاال را به مخاطب پیشنهاد نمود
قابلیت ارائه تنوع قیمتی و یا خدماتی برای مشتریان مختلف طبق نظر مدیر سایت
سامانه ای تکنیکال برای بررسی اولیه هویت کاربر با تأیید ایمیل  /شماره کارت  /کد

ملی  /شماره تلفن همراه و  ...به صورت ربات و در نهایت انتقال به مدیر جهت بازبینی
و تأیید که در سرعت بخشی به کار بسیار میتواند کاربردی باشد و میتوان به صورت

اسمارت نیز ایجاد گردد که طبق داه های جدید توسعه یابد
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شرکت نونگار پردازش
وبالگ و


شبکه های

اتصال از سایت به وبالگ یا هر شبگه اجتماعی موجود شما به صورت دستی

اجتماعی
 آموزش خصوصی
 آموزش تکنیکال



پشتیبانی رایگان
ساالنه

کاربری سایت برای تولید محتوا در واحد آموزش نونگار که بدون محدودیت در تعداد
حضار خواهد بود و در انتهای جلسه نیز فیلم آموزشی تقدیم میگردد
برای کلیه خدمات ارائه شده چه بهینه سازی و چه برنامه نویسی و توسعه با الگریتم
اجرا و زمانبندی از پیش تعریف شده قابل سفارش است
در ایام کاری به صورت حضوری  /تلفنی  /اینترنتی و تیکتی و در کلیه ایام  24/7به
صورت تیکتینگ واحد پشتیبانی مستقل نونگار با تیمی مجرب و متشکل از بیش از 8
نفر به شما ارائه خدمات مینماید
سرویسی ویژه برای مشتریانی که زمان اجرا برای آنها حائذ اهمیت است و یا نیاز دارند

 پشتیبانی VIP



ورود اولیه رایگان
اطالعات

درهنگام انشار در سایت

تحویل سورس
الیه باز

 چت با مدیر سایت


ایجاد سامانه



گرافیک اختصاصی

فروشگاهی

صفحات داخلی

 ثبت نام دامنه


نشوند که کیفیت و چگونگی این سرویس در جلسات تبادلی مشخص خواهد شد

جاینمائی اطالعات تایپ شده در ساختار نمایشی سایت تولید شده برحسب تعداد URL

 آموزش سئو اولیه


که یک شخص خاص همیشه پاسخگوی آنها باشد و به تیم پشتیبانان عمومی نونگار متصل

هزینه اجرا و زمان
تحویل

آموزش کاربری با ابزارهای سئو طراحی و یا نصب شده بر روی پروژه به نیت بازدهی
باالتر در موتورهای جستجوگری چون گوگل و ایندکس سریعتر محتوای سایت
بسیار حائذ اهمیت است که شما برای توسعه و نگهداری سایت به هیچ عنوان به پیمانکار
خود وابسته نباشد ولی حکمأ نونگار افتخار میکند این ارتباط تداوم دار باشد
قابلیت بارگذاری اسکریپت های چت آنالین روی وب سایت
با امکان سفارش آنالین برای فروش محصوالت و یا خدمات و یا همچنین ثبت آگهی
برای نمایش و...
به صورت پیش فرض گرافیک صفحه اصلی ایجاد میشود ولی هماهنگی زمان و هزینه
امکان ایجاد طرح گرافیکی مجزا توسط گرافیست و تایید کارفرما
با پسوند { }COM.بنام خریدار با پنل مدیریتی مستقل در Register Site
 35روزکاری و هفده میلیون تومان حق الزحمه ( %50ابتدا  %50 +انتها)
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