
                                                                                                                                     پردازش شرکت نونگار 
  

 

ه | 1 ح ف ص  
6651 4140– 021ژه : يسانترال و  

 شبکه های اجتماعی :  0156 843 0912
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نونگار ثابت و به شرح آمده است : یها شرکت هیدر کل

 

 یرسم تیسال سابقه فعال 24از  شیصفحه، ب یها نونگار عطف اسناد آمده در انت

سازمان نظام  ،مشاغل یسامانده ،پروانه کسب ،کیانفورمات یمجوز شورا یو دارا

باشد که در سه دفتر  یم و نماد اعتماد یکشور هیاتحاد ،پروانه انجمن ی،صنف

و  یکسوتان صنف طراحشیاز پ یکیبعنوان  ،کارمند تمام وقت 60از  شیمجزا با ب

دفاتر  یتمام یبرا لیآمده در ذ نهیو جدول هز کند یم تیفعال تیسا یساز نهیبه

موارد، زمان و  نیا لیتعد اًباشد که حکم یاعالم شده م هیاول یها فرض شیبا پ

 را کاهش خواهد داد : یاعالم یها نهیهز

 

 

LEMON GROUP 

 

 

بزرگترين و قديميترين شرکت طراحی سايت در ايران  

Nonegar 
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 نیگوگل و قوان هایاستاندارد تمامی SEO شد هدخوا تیرعا . 

 خواهد شد. میتقد داریبه خر یزبانیکامل دامنه و م تیمالک کار، یدر انتها 

 است سریپروژه در هر مرحله م ریبا مد یو اجرائ یمشاوره فن. 

 یو اپراتور بطور مجزا معرف سیبرنامه نو ست،یپس از شروع پروژه گراف 
 خواهند شد.

 یکیطرح گراف دیتعداد دفعات تول Home Page مهم تا  نیندارد و ا یتیمحدود
 تکرار خواهد شد. داریخر دییتأ

 یا نهیمختلف( هز ینونگار )در کشورها یسرورها یبر رو تیسا یجابجائ 
 ندارد.

 یدر دفاتر نونگار پاسخگو یکار امیا هیدر کل یکیزیبه صورت ف یاجرائ میت 
 شما هستند.

 در ساختمان  ،در تعداد حضار تیبدون محدود تیسا یکالس آموزش کاربر
 ار خواهد شد.زکالس برگ لمیآموزش نونگار با ارائه ف

  یسرورها یمازاد بر رو نهیبدون هز یزبانیساالنه ثبت دامنه و مخدمات 
 . شود ینونگار ارائه م

 میدانلود مستق تینونگار و اطالعات با قابل یاز کل سرورها یهفتگ یریبکاپگ 
 .شودی انجام م

 نونگار تا  یسرورها یرو یلیتحو تیامکانات و سا هیکل حیصح عملکرد نیتضم
 مازاد ندارد . نهیهز ،از تارخ عقد توافقنامه کسالی

 در حضار  تیدر دفاتر نونگار و بدون محدود یموزش ها به صورت حضورآ
 .گردد یم میدر انتها تقد زیجلسه ن لمیو ف شود یار مزبرگ
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 به صورت خدمات مازاد قابل ارائه است. یخدمات توسعه و نگهدار 

 از هر پروژه ( و کارمند  یورسانت) نه پ یپرسنل نونگار به صورت حقوق هیکل
مطالبه  ایعنوان اجازه برآورد  چیرو در هنگام اجرا به ه نیهستند از هم یرسم

 مازاد ندارند. نهیهز

 بر ارزش افزوده بنا به  اتی% مال9با احتساب  یقرارداد و فاکتور رسم
 و در هر مرحله قابل ارائه است. داریخر دیصالحد

 گردد یمطالبه م% انتها ( 50ابتدا +  %50) حق الزحمه در دو قسمت  یمبلغ نهائ. 

 است  ی% ارزش قرارداد20با  یآت یها خدمات قرارداد در سال هیکل دیتمد 

 است و مالک  یفرض و کل شیکامأل پ ریدر جدول ز ستیل اتیموارد و جزئ
شما خواهد بود که در قالب صورت  یاعالم ازیو شرح ن شاتیفرما اًاجرا، صرف

نونگار به  یو بعنوان شرح تعهدات اجرائ هیته ،نشست نیدر اول یجلسه فن
 شما مالک عمل خواهد بود .

 به نونگار  یازین چیه یتوسعه در آت یکه برا یسورس کامل پروژه به طور
 .گردد یم  لیتحو داریحساب به خر هینباشد، همزمان با تسو

 
دقیق زمان اجرا و  حق الزحمه مستلزم برگذاری جلسات تعاملی با  *. حکمأ برآورد

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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 توضیحات قابلیت ها

 
 اتبرگزاری جلس

 تعاملی 

از بابت تحلیل اجرا و امکان سنجی ها و تحریر صورت جلسه  ی نونگاربا یکی از مدیر پروژه ها
 فنی

   معرفی گرافیست 
و طبق نظر و سلیقه شما با رعایت از بابت طراحی و تولید پوسته گرافیکی اختصاصی 

 و عدم استفاده از قالبهای آمادهاستانداردها 

   

نصب و راه اندازی 
سیستم مدیریت 

 محتوای

که در طول پروژه توسعه داده  اولیه طبق برداشت کلی کارشناس برنامه نویس از نیاز اعالمی
 خواهد شد

 
ساختار نیازهای 

 مدیریتی

 تیبدون محدود هیاول یاعالم ازیمحتوا طبق درخواست و در چهارچوب ن تیریمد ستمیدر س
 ابزار ریدر تکث

 
ایجاد و مدیریت 

 صفحات داخلی
 که محدودیتی از بابت تکثیر و توسعه نداردبا همان ساختار نمایشی و گرافیکی تأیید شده 

 زبان سایت 
در همه مرورگرها خواهد  یو توسعه عموم شینما تیبا قابل یسامانه ها به زبان فارس هیکل

 بود

 

 هیصفحه اول جادیا
 کیو تفک یعموم
 نیمخاطب

 Holding یمجموعه که برا ریز یتهایسا ایو  یداخل یمجزا یبخشها یبرا تهایسا ریبه ز تیسا
 کاربرد دارد یبزرگ تجار یها

 

ایجاد و مدیریت 
منو ها و زیر منو 

 ها

و نامحدود منو و برای آنها زیر منو تعریف کنید و برای صفحات جدید به صورت داینامیک 
الگریتمهای استانداردسازی و نمایش موبایلی در هنگام تحویل توسط نونگار ایجاد شده ه 

 است

 

مدیریت گروه ها و 
کاربران و 
 دسترسی 

که از طریق مدیر سایت و یا ثبت نام در سایت  ویژهبرای نمایش اطالعاتی خاص برای افرادی  
 مجاز شده اند

 
مدیریت اعضاء و 

 ثبت نام 
در سایت از طریق فرمهای هوشمند و ارسال درخواست به صندوق مدیر سایت از بابت 

 پیگیری های بعدی

 
 تیعضو دییتأ

 هوشمند
 شیاز پ یاتصال به اطالعات بانک اطالعات ایو  یامکیپ یسامانه ها قیاطالعات از طر دییو تأ
 شده فیتعر

 
 شرفتهیپ ماتیتنظ
 یتیامن

 حک توسط کاربر و ربات ایجهت فرود بدافزارها و  یزبانیو سرور م یاطالعات یدر بانکها
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مدیریت فایل ها و 

 شاخه ها 
 کاربرد دارددر سایت به صورت دسته بندی  محتوا و بارگذاری گروهیبرای استفاده 

 
جستجوگر داخلی 

 وب سایت 
میتواند باعث کاربری راحت تر از  برای کلمه یا جمله ای خاص که عینأ در سایت آمده باشد

 سمت مخاطب شود

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

 داشتن دانشی خاص

 
 ینسخه چاپ

 صفحات
 نیمجزا با هم یلیفا یبارگذار ایهمان صفحه و  یکل محتوا کیاتومات لیو تبد PDFبه صورت 

 تین

 Ajax & Drag 

and Drop  
 یمجزا برا یکاربر زیم زیم کیهر کاربر  یکه برا ییمخاطتب در سامانه ها عتریسر یکاربر یبرا

 شده است ینیب شیخاص پ یسفارش گذار

  مدیریتCSS  
جهت تغییر به صورت یکپارجه برای رنگ سایت و یا فونت استفاده شده بدون دانش فنی و 

 توسط مدیر سایت

 
ایجاد سیستم 

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

 استفاده از اپلیکیشن نباشد و نمایشی کامل و بدون خطا داشته باشدنیازی به 

 
آمار 

 بازدیدکنندگان 
از سایت را با نصب عنوان مختلف شمارنده میسر میکند و برای هر صفحه به صورت مجزا نیز 

 قابلیت نصب دارد

 
تنظیمات کنترل 

 پنل 
 اتوماتیک و ...لهای داخلی و یا ایجاد پاسخ یبرای تعریف ایم

 
 یرفع موانع اعالم

 گوگل یرباتها
 مهم نیا یبرا تیسا یکدها یبدون مشکل و هموار ساز تیدر وبمستر به جهت ورود به سا

 آگهی ها تیریمد 
فراهم خواهد کرد و جنبه  تیسا ریمد یرا برا تیمحتلف سا یدر قسمتها یکه امکان درج آگه

 دارد تیسا یمخارج نگهدار یبرا یدرآمد زائ

 
 یآگه تیریمد

 شرفتهیپ
زمان  ایو  دیبسته به تعداد بازد یغاتیتبل یبنرها ضیهوشمند از بابت تعو تیریکه امکان مد

 دینمایم سری... را م ایو  شینما

 
توسط  یارسال آگه

 کاربر

 فیتعر شیخود را طبق چهارچوب از پ یتوانند آگه یم تیقبل از عضو ایو  تیکاربران با عضو
 یدرقسمت عموم شانیا دییکه در صورت تأ ندیارسال نما تیسا ریمد یشده توسط نونگار برا

 منتشر شود تیسا

 
 یآگه تیریمد

 کاربر
 یکاربر هیدر ناح یمحتوائ یبروزرسان تیپس از انتشار توسط انتشار دهنده قابل یآگه

 خواهد داشت یخصوص
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کل پرتال  ریتغ

 براساس شهر
شهر ها مشخص  هیبق یها تمیو آ دیآ یآن شهر م یبرا تیامکانات سا یشهر تمامنتخاب ا
 ستین

 
 یآگه یشیپلن نما

 و ارتقاء آن
 نهیبا پرداخت هز ایو  دینما یداریمختلف خر یها جیتواند پک یخود م یآگه شینما یکاربر برا

 دیاستفاده نما زین یفرور ایستاره دار شدن و  ایهمانند نردبان و  یاز خدمات تواندیمازاد م

 
کنترل  ماتیتنظ

 پنل
 یموارد تکرار ای،آدرس ها ، شماره تماس ها  یداخل یلهایمیا فیتعر یبرا

 
مدیریت سطوح 

 دسترسی

مبتنی بر نمودار سازمانی که بجای دسترسی به هر کاربر میتوانید برای هر جایگاه سازمانی )  
مثأل روابط عمومی( یک اختیارات قائل شوید که ممکن است این جایگاه در اختیار چندین نفر 

 باشد

 
کار  زیارائه م

 هوشمند
 تیاعالم وضع ایروند اجرا و  یکاتوریاند یریگیثبت درخواست و پ یهر کاربر برا یبه ازا

 
اتصال به سامانه 

 یونیاتوماس یها
 CRMهمانند  api قیموجود از طر یداخل

 

 همسان سازی
و  نینسخ آنال

 نیآفال

 نترانتیبه بستر ا تیسا یشده رو یاطالعات جمع آور یبارگذار یاکسل برا لیفا قیاز طر
 شرکت یداخل

 
قالب  یامکان کپ

 کامل
 تیکل سا ریتکث یبرا یت، منوها، ماژولها و حقوق دسترسهمراه صفحا پورتال به ریز یبرا
 شهرستانها ریمتشابه مثأل دفاتر شرکت در سا یمورد یبرا

 تیتوسعه سا تیک 
تا  تیبه صورت خودکار در شالوده سا یتیامن یماژولها یشود به محض بروزرسان یباعث م

 گردد یساز نهیبه دیفرمائ ینونگار استفاده م یکه از سرورها یزمان

 توسط مدیریت در یک سطح برای اعمال هرگونه تغیر محتوائی  ورود به سایت 

 
 1ویرایشگر متن

(Tiny MCE) 
ن و بدون نیاز به استفاده از نرم افزارهای یبرای ادیت سایت و ساخت محتوا به صورت آنال 

Office با قدرت ابزاری معمولی 

 
  2ویرایشگر متن

 (TCE Editor ) 
ن و بدون نیاز به استفاده از نرم افزارهای یبرای ادیت سایت و ساخت محتوا به صورت آنال 

Office با قدرت ابزاری درخواستی 

  مدیریت رسانه 
به شما امکان میدهد که شخصأ بریده ای از جراید و یا لینک اخبار استخراج شده از خبرگزاری 

 را در سایت خود منتشر نمائید ها

  مدیریت گالری 
قابلیت نمایش نامحدود فیلم و عکس برای شرکت و یا محصوالت را فراهم  تصاویر ، فیلم و ...

 میکند 
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مدیریت نمایش 

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

 روی سیستم یا موبایل بازدید کننده

  مدیریت پیوندها 
لینکستان اماکن اتصال سایت شما به سایر همکاران و یا سایتهای مرجع را بدون لطمه امنیتی 

 به سایت شما را فراهم میکند

 
 یوندهایپ تیریمد

 شرفتهیپ
 دیخواه یکه م دیدار یبانک سوال و پاسخ ایکتابخانه و  تیکه شما در سا رودیبکار م یزمان

 دیمتصل نمائ گریکدیآنها را به 

  در منو وجود دارد ریتصو یبارگذار تیمنو به صورت مگا منو و قابل منوساز پیشرفته 

 مالحضه کند تیسا یخود را در منوها تیکه موقع کندیکننده کمک م دیبه بازد یدرخت یمنو 

 باشد یم یو دست یانتشار اخبار داخل یهمراه با آرشیو خبرها برا مدیریت اخبار 

  نمایش اخبار ثابت 
زمانی کار آمد که شما به اعضاء سایت می خواهید یک خبر یکسان ارائه نمائید مثأل شرکت 

 نونگار امروز تعطیل است و ...

 
اخبار  شینما

 متحرک
و  یکه از بانک اطالعات رودیبکار م نیمخاطب شتریجلب نظر ب یدارد و برا یجنبه بصر شتریب

 است تیریقابل مد زیمجزا ن تیریمد

 
 اطالع رسانی

 1فردی و جمعی
از طریق پست الکترونیک در خبرنامه ها کاربرد دارد تا اعضاء را متوجه یک خبر یا گزارش  

 نماید

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

 میکند

 باشدثابت پستی و یا نقشه و یا فرم  سمی تواند با روشهای مختلفی مثل آدر  تماس با ما 

 یریگیکد پ 
کننده  لیتکم یبه صورت مسلسل برا شودیثبت م تیدر سا میکه مستق یدرخواستهائ یبرا

 یتیسا ریغ یبعد یها یریگیاز بابت پ شودیفرم ارسال م

 
و  رانینقشه ا
 استان

 انجام شده یپروژه ها ایها و  یندگینما ایدفاتر تابعه و  تیموقع شینما یبرا

 
 نیارائه آخر

 دادهایرو
 یگروه کاربر یساز یشخص تیپنل کاربر با قابل ای تیدر سا دادهایرو نیآخر شینما

 

 اتیگزارش عمل
کاربران 

 (شرفتهی)پ
 دیاعالم نما تیسا ریمد ایباالتر و  تیتواند گزارش کاربران عضو را به عضو یم
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 است فیقابل تعر یخبرنامه به روشها ایانتشار اخبار و  یبرا یخبرگزار ستمیس 

 
 یفرمها تیریمد

 یبازخورد
فرم بعد  جهی... استفاده کرد که نت ایو  ینظر سنج ایمسابقه و  ای یامتحان سطح یبرا توانیم

 باعث مجوز ورود به مرحله بعد خواهد شد ای شودیداه م شینما لیاز تکم

 
 یفرمها تیریمد
 یزیمم

 دارد یاعضاء کاربرد یریسطح گ نیتع یبرا تشیریساخت و مد

 
 مدیریت 

 پرسش و پاسخ
امکان نمایش پرسش و پاسخهای متدوال از بابت شفاف سازی و عدم تکرار توسط هر کاربر  

 در سایت توسط مدیر بارگذاری میشود

 آزمون / مسابقه 
اجرا در جلسات  یو چگونگ تیفیک یکه بررس شودیانجام م apiبصورت ماژوالر و اتصال به 

 شود یمشخص م یفن یتبادل

 
درخواست و 

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

 کمکی می باشد

 یکاتوریاند 
که  دهدیم شیدرخواست خود در سامانه شما را نما تیعملکردها به کاربر موقع شیبا نما

 است یدرخواستش در چه مرحله ا ایسفارش 

 تکریم ارباب رجوع 
با کد پیگیری بیشتر برای نظر سنجی با جوابهای بازخوردی از پیش آماده نصب و راه اندازی  

 می شود 

 

 تیریایجاد و مد
 Formفرمها ).

Gen) 

شده  فیآن به صندوق تعر یلیو اطالعات تکم جادیتوسط نونگار ا تیمختلف در سا یفرمها
 شودیارسال م هیاول

 

 تیریو مد جادیا
 Work)ندهایفرآ

Flow Engine) 

 فیتعر یاطالعات یآن به بانکها یلیو اطالعات تکم جادیتوسط نونگار ا تیمختلف در سا یفرمها
 شودیبازخورد ارسال م ایو اعالم گزارش  زیآنال یبرا هیشده اول

 

 تیریو مد جادیا
گزارشات 

(Report Gen) 

 یکردهایو رو یسازمان یها یو بررس زیآنال یو برا تیدر پشت سا یتیریمد یبعنوان ابزار
 ارزش دارد یتجار

 
 یگذرا امیپ
 شرفتهیپ

به کاربر قابل  تیشد در سا فیتعر شیو از پ ژهیو یعملکرد یخاص در ازا یامیاجازه ارسال پ
 استفاده است

 
مدیریت بانک 

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

 محصوالت / مقاالت و یا پیامهای و ...

 
 یپشتیبان گیر

 بانکهای اطالعاتی
 ابزاری برای بکاپگیری اتوماتیک از کلیه بانکهای اطالعاتی سایت بصورت اتوماتیک
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  مناقصات و مزایده 
ی در جلسات تبادل ابزار یا سامانه ای مجزا و یا ترکیبی است که بررسی کیفیت و چگونگی اجرا 

 فنی مشخص می شود

 
مصوبات و 

 بخشنامه ها
 کابران است ایاز اعضائ  یخاص به گروه یعملکرد ایو  فیاعمال تخف یبرا

 قوانین و مقررات 
را شما میتوانید برای استفاده از سایت و یا نحوه سفارش دادن و یا ... در فضای عمومی  

 اطالع رسانی نمائید

 
سمینارها و 

 همایشها 

در صورت اطالع رسانی بودن میتوان در فضای عمومی سایت منتر کرد ولی اگر هدف خدمات 
ابزار یا سامانه ای مجزا و یا ترکیبی است که آنالینی مبنی بر وبینار و ... باشد حکمأ بعنوان 

 بررسی کیفیت و چگونگی اجرا در جلسات تبادلی فنی مشخص می شود

 
لغات فرهنگ 

 یسازمان
 بزرگ است یدر شرکتها یداخل یونهایاتوماس ایو  crmاتصال به  یبرا

 یآموزش میتقو 
اگر هدف خدمات  یمنتر کرد ول تیسا یعموم یدر فضا توانیبودن م یدر صورت اطالع رسان

است که  یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایو ... باشد حکمأ بعنوان ابزار  ناریبر وب یمبن ینیآنال
 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یبررس

 پیمانکاران 
در صورتی هدف صرفأ معرفی پیمانکاران باشد میتوان در فضای عمومی سایت منتر کرد ولی 

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

 است تیاطالعات هر شخص توسط خودش در سا تیریمد یبرا یاطالعات پرسنل 

 
 فراموشی 
 رمز عبور

برای کاربرانی که دسترسی خود را فراموش کرده اند کاربرد دارد که به صورت داینامیک  
 داه اولیه ایشان را بازیابی میکند

 

پروژه  تیریمد
(Project 

Management) 

 گرید یگروهخ ها ایعملکرد افراد و  یبررس یبرا یگروه ایفرد  یبرا ژهیو یدسترس فیتعر
 تیدر سا

  امکان بارگذاری مقاله بادسته بندی مشخص را فراهم میکند مدیریت مقاالت 

 قابلیت جستجو در مقاالت بارگذاری شده می باشد  کتابخانه 

 شرفتهیکتابخانه پ 
 یاستفاده کاربر از اطالعات و مقاالت بارگذار یبرا نهیاز بابت اخذ هز تیبه همراه امکان عضو

 است فیمحدود و قابل تعر یشد در زمان
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 یآموزش مجاز 
اگر هدف خدمات  یمنتر کرد ول تیسا یعموم یدر فضا توانیبودن م یدر صورت اطالع رسان

است که  یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایو ... باشد حکمأ بعنوان ابزار  ناریبر وب یمبن ینیآنال
 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یبررس

 
فروشگاه 

 کیالکترون
 یبرا یثبت آگه نیهمچن ایخدمات و  ایفروش محصوالت و  یبرا نیبا امکان سفارش آنال

 و ... شینما

 

 یامکان معرف
 ایمحصوالت 

 یژگیخدمات با و
 کینامیها دا

 یساز نهیقابل به تیسا ریو توسط مد ایهر دسته که به صورت پو یبرا شینما یکیتکن جادیا
 باشد

 
ساخت مجموعه 

 محصوالت
هر خدمات خاص قابل  ینامحدود در فروشگاه برا رمجموعهیبه صورت نامحدود و داشتن ز

 ارائه

 یخدمات مصرف 
و  سازدیم سری... خاصب م ایتعداد و  ایدر زمان و  یکه امکان استفاده به کاربر را از خدمات

 شودیم یمنقض شانیا یدسترس

 
اطالعات  شیرایو

 یگروه
 متد و عملکرد متشابه کیبا  یمجموعه ها ومحصوالت به صورت گروه

 عکس یگالر 
به  ازیو بدون ن یو تک یگروه ی... بصورت نامحدود با بارگذار ایخدمات و  ایمحصوالت  یبرا
 یخارج توریاد

 
مختلف  یروشها

 حمل و نقل
 براساس شهر متی، ق هیفروشگاه ، پس کرا کیپ لیاز قب ییروش ها فیامکان تعر

 است فیقابل تعر فیکوپن تخف ایهر محصوالت در دو سطح اعضا و کابران و  یبرا فیکد تخف فیتعر 

 متفاوت در ارسال بدون اتصال به  نهیهر محصول بابت محاسبه هز یبرا وزن فیتعرapi اداره پست 

 
 یکنترل موجود

 انبار
 شما یسرور داخل ینرم افزار انبار رو apiشده و بدون اتصال به  فیتعر تیکه در سا

  اتصال بهapi انبار 
به نرم افزار  میرا مستق تیسا دیتوانیاقالم م یمتهایق ایکاال و  یموجود میاتصال مستق یبرا

نرم افزار انبار و  یساختها ریمهم بسته به ز نیکه ا دیوصل نمائ api قیانبار خود از طر
 دارد یآن بستگ یتهایقابل یچگونگ

 
محصوالت  شینما

 پرفروش
 انجام شده نیآنال دیطبق خر تیدر سا
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 یروشها فیتعر

 متنوع پرداخت
رزور  ی/ کارت به کارت برا ریسا pos/ ارسال  روی/ اعزام ن نیپرداخت شامل آنال یروش ها

 خدمات و کاال دیخر ایو 

 هستند یدسته محصول کیکه در  گریکدیمحصوالت که با  یها یژگیو سهیمقا محصوالت سهیمقا 

 

 یلترهایف فیتعر
 یساز یشخص
 شده

 مختلف یها یدر خدمات و آگه جادیو ا یگروه ای یهر دسته محصول یبرا

 
 یجستجو

 شرفتهیپ
 AJAXهوشمند به صورت  یجستجوگر چند مرحله ا ایمختلف  یبراساس فاکتورها

 نمادیا یدارا یها تیسا یصدور فاکتور با چارچوب مشخص برا صدور فاکتور 

 
صدور فاکتور 

 شرفتهیپ
 مد نظر کارفرما یها تیفاکتور برحسب قابل یساز یامکان شخص

 

سامانه  به من 
اطالع بده به 

 یامکیصورت پ

انتخاب توسط اعضاء وجود خواهد داشت که  یبرا یباکس ستندیکه موجود ن یدر کنار محصوالت
 . دینما یاطالع رسان شانیبه ا امکیپ قیدر صورت موجود شدن آن کاال از طر

 

محصوالت  شینما
مشابه در صفحه 

 محصوالت

مکمل  ایبه صورت هوشمند، دسته محصوالت مرتبط و  توانیهر محصول م یدر صفحه اختصاص
 نمود شنهادیکاال را به مخاطب پ

 
بر  لتریاعمال ف

 انیمشتر یرو
 تیسا ریمختلف طبق نظر مد انیمشتر یبرا یخدمات ایو  یمتیارائه تنوع ق تیقابل

 
مارکت  ستمیس
 سیپل

فروشندگان از بابت  ریبه سا یدر فروش و اختصاص سطح دسترس یهمکار یبرا یابزار
 ایمجزا و  یسامانه ا ایشما که حکمأ بعنوان ابزار  تیدر سا یخود ول یداشتن فروشگاه برا

 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یاست که بررس یبیترک

 یابیسامانه بازار 

 دییپس از تأ ابیکه هر بازار کندیم میتقس زین ابیبه بازار داریرا عالوه بر خر تیکاربران سا
 شانیا دیاز خر تیبه سا داریخر یمعرف یمخصوص به خود به ازا نکیل افتیو در تیریمد

قابل برنامه  یو با ساختار شودیشارژ م تیپول سا فیخواهد کرد که در ک افتیسهم در کی
 . دیتواند آنرا نقد نما یم یزیر

 پول فیک 
 ایو  دهایو مصرف آن در خر تیکاربر ئ سا یمبلغ در پنل اختصاص هیشارژ اول یبرا یابزار

 ابیپرداخت پورسانت فروش به بازار یبرا نیکاربرد دارد و همچن یدر آت یشارژ و ثبت آگه
 قابل استفاده است زیبه کاربر ن دیهر خر یبرا تیسا ازیامت یو 
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سامانه فروش 

 مهیب

ارائه خواهد  یا مهیخدمات ب یارائه کاال به مشتر یبجا یول کندیعمل م یهمانند فروشگاه عاد
و  کندیم ریمختلف تغ یها یبر اساس نوع انتخاب در دسته بند متهایفرق که ق نیشد با ا

به صورت  زیکه خود آن خدمات ن شودیخدمات محاسبه م نیخدمات از بازخورد چند کی متیق
ها انجام  یساز نهیبه نیا میمستق ایو  یشوند که به صورت دست ریتغ چارممکن است د یتک
 ردیگیم

 
 یشرکتها تیریمد

 مهیب

که اطالعات و  دهدیشما م تیدر سا مهیغرفه فروش به دفاتر مختلف ب جادیا یبرا یابزار
و عملکردشان در  یبارگذار کیاستات ایو  کینامیبه صورت دا دیآنها بنا به صالحد یمتهایق

 خودشان رصد خواهد شد یکاربر هیناح

 
رشته  تیریمد
 یا مهیب یها

باشد که ممکن است  یم زیارائه دهنده آن ن یعالوه بر نوع شامل شرکتها یا مهیخدمات بهر 
 تیقابل ستیبا یرو م نیارائه توسط آنها با هم متوافت باشد از هم تیفیتعرفه خدمات و ک

که تنوع  یتهائیسا یدر نظر گرفته شود برا یکیبه صورت تفک یبروزرسان یبرا یساختار
 را دارند مهیفروش در انواع 

 
رشته  ینرخ ده

 یا مهیب یها
در  یآنها همگ یدسته ها ریتنوع و ز یآنها و حت یو رشته ها مهیب یشرکتها یبرا یمتیتنوع ق

 دارد تیریمد تیپنل نونگار به صورت جزء به جزء قابل

 
 دیتمد یادآوری
 مهیب

 قیمشخص از طر یعموم قرار داد که در زمان ایاعضاء  اریتوان در اخت یکه م یکاربرد یابزار
 آور شود ادیرا به کاربر  یموضوع یداخل امکیپ

 
 یابیبازار ستمیس
 مهیب

دارد که  تیریمد تیو قابل فیتعر یو سطح بند مهیمختلف در ب یعملکرد یبا توجه به روشها
اجرا در  یو چگونگ تیفیک یاست که بررس یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایحکمأ بعنوان ابزار 

 شود یمشخص م یفن یجلسات تبادل

 
 یسامانه فروشگاه

 تالیجیارز د

 کینامیهر سفارش کامأل دا متیتفاوت که ق نیخواهد بود با ا ینترنتیفروشگاه ا کیهمانند 
 یولت ها ایو  تیپول سا فیک یتواند بر رو یخواهد شد که م افتیو به لحظه محاسبه و در

است که  یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایمتصل گردد که حکمأ بعنوان ابزار  گرید یالملل نیب
 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یبررس

 
ارز  یسامانه آگه

 تالیجید

منتظر شده به  یهر آگه متیتفاوت که ق نیخواهد بود با ا یعموم یپرتال آگه کیهمانند 
استفاده  زین یآگه تیسا یابزارها هیتواند از کل یثابت است و کاربر م ریصورت مواج و غ

 دینما

 
 متیق ستیل

 تالیجید یارزها
و  تیفیو ک تیکه مسئول شودیداده م شیمرجع استخراج و نما یتهایاز سا apiعمومأ در قالب 

 و بر عهده سفارش دهنده است یاریاجاره کامأل اخت متیق

 
و فروش ارز  دیخر

 تالیجید
با کارشناسان  قیدق یسنج ازین کیبا  توانیم هیدرصورت داشتن مجوزات الزم و بسترها اول

سامانه  اینمود که حکمأ بعنوان ابزار  دیو تول یهوشمند طراح یسامانه تبادل کیتوسعه نونگار 
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مشخص  یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یاست که بررس یبیترک ایمجزا و  یا
 شود یم

 

 فیانتقال به ک
پول کاربر در 

 یصراف

خصوص با توجه به  نیدارد که نونگار در ا دیتول یمتنوع برا یبا روشها کالیتکن یساختار
 ستیبا یابتدأ م یساز ادهیپ یساختار و چگونگ یندارد ول یتیمحدود چیبودن ه سیبرنامه نو

 شود . هیو نقشه راه مدون ته لیتجل یدر جلسات فن

 
 تیاحراز هو
 هوشمند

/  ی/ شماره کارت / کد مل لیمیا دییکاربر با تأ تیهو هیاول یبررس یبرا کالیتکن یسامانه ا
که  دییو تأ ینیجهت بازب ریانتقال به مد تیشماره تلفن همراه و ... به صورت ربات و در نها

 جادیا زیبه صورت اسمارت ن توانیباشد و م یکاربرد تواندیم اریبه کار بس یدر سرعت بخش
 ابدیتوسعه  دیجد یطبق داه ها کهگردد 

 
 یبازارها جادیا

 تیدر سا یمعامالت
شده بتوانند  فیتعر شیاز پ یتا طبق چهارچوب کندیشده برقرار م دییکاربران تأ نیب یارتباط

 مبادله و معامله کنند گریکدیبا 

 تیسا یسیپل 
توسعه  تواندیتوسط کاربران که به حالت اسمارت م یریو تحر یشینما یتهایمحدود فیتعر
 داشته باشد زین کیاستات ایو  کینامیدا یریپذ

 
اتصال به درگاه 

 تالیجیارز د یها

توسط نونگار  یدست یسیمهم به صورت کد نو نیا هیاول یفرشها شیدرصورت فراهم بودن پ
در اصل ما خودمان را  دیریگیپلتفرم از ارائه دهنده انجام م دیخر ایو  جادیبه ا ازیو بدون ن

 کرد میهماهنگ خواه ندیکه ارسال نما یبا هر گونه ساختار

 
مدیریت دانلود و 

 آپلود
 یزبانیم سیسرو یها تیو محدود یسطح دسترس نیهمراه با تع

 
 شرفتهیپ تیریمد
 لهایفا

 یو دانلود گروه یبارگذار یو پوشه ها برا

 
 افتیارسال و در

 امکیپ
 تیهرگونه عملکرد در سا یموجود برا یامکیبا اتصال به سامانه پ

 
 و وبالگ

 شبکه اجتماعی 
 شما به صورت دستی وبالگ یا هر شبگه اجتماعی موجوداتصال از سایت به  

 
انجمن و تاالر 

 گفتمان

اگر هدف خدمات  یمنتر کرد ول تیسا یعموم یدر فضا توانیبودن م یدر صورت اطالع رسان
است که  یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایو ... باشد حکمأ بعنوان ابزار  ناریبر وب یمبن ینیآنال

 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یبررس

 چت 
 ایاعضاء خاص از بابت پرسش و پاسخ و  ایو  یعموم یو دسترس فیقابل تعر یتهایبا قابل

 و ... یبانیپشت



                                                                                                                                     پردازش شرکت نونگار 
  

 

ه | 14 ح ف ص  
6651 4140– 021ژه : يسانترال و  

 شبکه های اجتماعی :  0156 843 0912
 

 کنفرانس دئویو 
اگر هدف خدمات  یمنتر کرد ول تیسا یعموم یدر فضا توانیبودن م یدر صورت اطالع رسان

که  است یبیترک ایمجزا و  یسامانه ا ایو ... باشد حکمأ بعنوان ابزار  ناریبر وب یمبن ینیآنال
 شود . یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک یبررس

 یاختصاص کیساختار گراف دیو تول یاز بابت طراح ستیگراف یمعرف Home Page در تعداد تیبدون محدود 

  آموزش خصوصی 
که بدون محدودیت در تعداد حضار  برای تولید محتوا در واحد آموزش نونگار  کاربری سایت

 خواهد بود و در انتهای جلسه نیز فیلم آموزشی تقدیم میگردد

 کالیآموزش تکن 
اجرا و  تمیو توسعه با الگر یسیو چه برنامه نو یساز نهیخدمات ارائه شده چه به هیکل یبرا

 شده قابل سفارش است فیتعر شیاز پ یزمانبند

 گانیرا یبروزرسان 
نونگار به  یسرورها یبر رو یتیمحض ارتقاء امن هیشما  ینصب شده برا یهسته و ابزارها

 شودیم یبروز رسان تیو بدون احساس قطع شده سا کیصورت اتومات

 
پشتیبانی رایگان 

 ساالنه

به صورت  7/24در ایام کاری به صورت حضوری / تلفنی / اینترنتی و تیکتی و در کلیه ایام  
نفر به شما  8تیکتینگ واحد پشتیبانی مستقل نونگار با تیمی مجرب و متشکل از بیش از 

 ارائه خدمات مینماید 

 یبانیپشت VIP 
دارند که  ازین ایاست و  تیآنها حائذ اهم یکه زمان اجرا برا یانیمشتر یبرا ژهیو یسیسرو

نونگار متصل نشوند  یعموم بانانیپشت میآنها باشد و به ت یپاسخگو شهیشخص خاص هم کی
 مشخص خواهد شد یدر جلسات تبادل سیسرو نیا یو چگونگ تیفیکه ک

 
 گانیرا هیورود اول
 اطالعات

 URLشده برحسب تعداد  دیتول تیسا یشیشده در ساختار نما پیاطالعات تا ینمائیجا
 تیدرهنگام انشار در سا

 هیآموزش سئو اول 
باالتر  یبازده تیپروژه به ن ینصب شده بر رو ایو  یسئو طراح یبا ابزارها یآموزش کاربر

 تیسا یمحتوا عتریسر ندکسیچون گوگل و ا یجستجوگر یدر موتورها

 
 تحویل سورس

 الیه باز 
که شما برای توسعه و نگهداری سایت به هیچ عنوان به پیمانکار  بسیار حائذ اهمیت است

 خود وابسته نباشد ولی حکمأ نونگار افتخار میکند این ارتباط تداوم دار باشد

 
انتقال  تیقابل
 ریبه غ تیسا

 یکپ ایو  دیخود را واگذار نمائ تیکه سا دهدیامکان را م نیبه شماا تیسا تیداشتن مالک
 . دیبه نونگار اطالع ده یحت نکهیبدون ا دینمائ یموارد متشابه بارگذار یخود را برا تیسا

 
تعداد پست 

 کیالکترون
 خواهد شد جادیکامل توسط خودتان ا تیرینام دامنه شما با مد @که با  یلهائیمیا

 
 Subتعداد 

domain 
 خواهد شد جادیکامل توسط خودتان ا تیریکه با ).( نام دامنه شما با مد یتهائیسا ریز
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ثبت نام دامنه 

 یداخل
Domain .( با پسوندir که بنام شما ثبت و )شود یم دیشما تمد ینونگار برا یدر سرورها ای 

 
ثبت نام دامنه 

 یخارج
Domain .( با پسوندorg/net/com که بنام شما ثبت و )شما  ینونگار برا یدر سرورها ای

 شود یم دیتمد

 
 یفضا زانیم

 هاست
Hosting نونگار یو خارج یداخل یسروها کیهر  یکامل که از رو تیریشما با مد یاختصاص 

 
هزینه اجرا و زمان 

 تحویل
     

  
 

 یو مشاوره از بابت چگونگ یتخصص ینونگار آماده ارائه خدمات فنکارشناسان 
 . باشند یم و تحلیل نیازها و قابلیتها به صورت حضوری/اینترنتی/تلفنیاجرا 

 

 

اجرا و عطف گزارش صورت وضعیت  یق  و البا  )50% ابتدا  حق الزحمه  میلیون تومان   150 روزکاری و   
(د 65 شما مطالبه میگرد  تأیید 


