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

 

 یرسم  ت یسال سابقه فعال  24از    شی صفحه، ب  یها  نونگار عطف اسناد آمده در انت 

سازمان نظام    ،مشاغل  ی سامانده  ،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    نی ا  لیتعد  اًباشد که حکم  یاعالم شده م  هیاول  یها فرض  شیبا پ

 را کاهش خواهد داد :  یاعالم ی ها نهیهز

LEMON GROUP 

 

 

 بزرگترین و قدیمیترین شرکت طراحی سایت در ایران 

Nonegar 
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 .  شد هد خوا تیرعا  SEO ن یگوگل و قوان هایاستاندارد تمامی ✓

 خواهد شد.  م یتقد داریبه خر یزبانیکامل دامنه و م ت یمالک کار، یدر انتها ✓

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

گراف ✓ پروژه  شروع  از  نو  ست، یپس  معرف  سی برنامه  مجزا  بطور  اپراتور    ی و 
 خواهند شد. 

مهم تا    ن یندارد و ا  یتیمحدود  Home Page یکیطرح گراف  د یتعداد دفعات تول ✓
 تکرار خواهد شد.  داریخر دییتأ

رو  تیسا  یجابجائ ✓ کشورها  یسرورها  یبر  )در  هز  ینونگار    ی ا  نهیمختلف( 
 ندارد.

  ی در 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

م ✓ و  دامنه  ثبت  ساالنه  هز  یزبانیخدمات  رو  نهیبدون  بر    ی سرورها  یمازاد 
 . شود ینونگار ارائه م

  م یدانلود 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 کسال ی
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ها به صورت حضورآ ✓ و بدون محدود  یموزش  نونگار  در حضار    ت یدر دفاتر 
 . گردد یم میدر انتها تقد  زیجلسه ن لم یو ف شود یار مزبرگ

 به صورت خدمات مازاد قابل ارائه است.  یخدمات توسعه و نگهدار ✓

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

 مازاد ندارند.  نهیهز

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

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

 است    ی% ارزش قرارداد20با  ی آت 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  اً اجرا، صرف

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

طور ✓ به  پروژه  کامل  برا  ی سورس  آت  یکه  در  نونگار    یازین  چ یه  یتوسعه  به 
 . گردد یم  لیتحو داریحساب به خر هیزمان با تسونباشد، هم

 
*. حکمأ برآورد دقیق زمان اجرا و  حق الزحمه مستلزم برگذاری جلسات تعاملی با  
ای   فنی واحد فروش میباشد که ماحصل آن نشست صورت جلسه  کارشناسان 

 ساختاری و الگو برای برآورد و اجرا خواهد بود . 
 

 واحد بازرگانی نونگار
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 توضیحات  قابلیت ها 

 تعاملی   اتبرگزاری جلس 
از بابت تحلیل اجرا و امکان سنجی ها    ی نونگاربا یکی از مدیر پروژه ها

 و تحریر صورت جلسه فنی 

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

 و عدم استفاده از قالبهای آماده شما با رعایت استانداردها 

   
نصب و راه اندازی سیستم مدیریت  

 محتوای 

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

  ی تی ریمد یازهاین یساختار ساز 
ن  تیریمد  ستمیدر س  یاعالم  ازیمحتوا طبق درخواست و در چهارچوب 

 ابزار   ریدر تکث  تیبدون محدود هیاول

  ی صفحات داخل  تیریو مد جادیا 
با همان ساختار    ازیاز ن  سیکارشناس برنامه نو  یطبق برداشت کل  هیاول
بابت تکث  یت یشده که محدود  دییتأ  یکیو گراف  یشینما و توسعه    ری از 

 ندارد 

 ت یزبان سا 
در همه    یو توسعه عموم  شینما  ت یبا قابل  یسامانه ها به زبان فارس  هیکل

برا  بود  خواهد  رسان  یها   تیسا  ی مرورگرها  شدن  4تا    ی اطالع    ی زبان 
 هست

  منو ها  ری منو ها و ز تیریو مد جادیا 
 ریآنها ز  یو نامحدود منو و برا   کی نامیبه صورت دا   دیصفحات جد  یبرا 

تعر الگر  دی کن   فیمنو  نما  یاستانداردساز  یتمهایو  در   یلیموبا  شیو 
 شده ه است  جادیتوسط نونگار ا  لیهنگام تحو

 
  یگروه ها و کاربران و دسترس تیریمد
 ها

 یاطالعات  شینما  یبرا   ازیاز ن  س یکارشناس برنامه نو  یطبق برداشت کل
 ت یثبت نام در سا  ایو    تیسا  ریمد  قیکه از طر  ژهیو  یافراد   یخاص برا 

 مجاز شده اند 

 اعضاء و ثبت نام تیریمد 
  ق یاز طر  تیسا  ازدریاز ن  سیکارشناس برنامه نو  یطبق برداشت کل  هیاول

ارسال درخواست به صندوق مد  یفرمها بابت   تی سا  ر یهوشمند و  از 
 ی بعد یها  یری گیپ 
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 هوشمند  تیعضو دییتأ 
اطالعات از    د ییتأ  ازیاز ن  سیکارشناس برنامه نو  یطبق برداشت کل  هیاول
  ش یاز پ   یاتصال به اطالعات بانک اطالعات  ایو    یامکیپ   یسامانه ها  قیطر

 شده  فیتعر

 ی تیامن شرفتهیپ ماتیتنظ 
حک توسط   ایجهت فرود بدافزارها و    یزبانیو سرور م  یاطالعات  یدر بانکها

 کاربر و ربات

  تیوب سا یجستجوگر داخل 
باعث    تواندی آمده باشد م  ت یدر سا  نأی خاص که ع  یجمله ا   ایکلمه    یبرا 

 راحت تر از سمت مخاطب شود  یکاربر

 ها  پتی اسکر تیریمد 
به    ازیبدون ن  دیجد  یت یقابل  جادیجهت ا   یدر آت  یشیاز بابت توسعه نما

 خاص  یبا نونگار و داشتن دانش یهماهنگ

 اطالعات یابیامکان باز 
محتوا    یبرا  توسط   یابزار  ایبازگرداندن  باشد  پاک شده  اشتباه  به  که 

 پنل  یس قیمازاد از طر نهیخودتان و بدون هز

  صفحات  ینسخه چاپ 
صورت   تبد  PDFبه  محتوا   کیاتومات  لیو  و    یکل  صفحه   ایهمان 

 ت ین نیمجزا با هم  یلیفا یبارگذار 

 تیریمد CSS 
فونت استفاده شده    ایو    تیرنگ سا  یبرا   کپارجهیبه صورت    رییجهت تغ  

 ت یسا ری و توسط مد یبدون دانش فن 

  واکنشگرا ستمیس جادیا 
داده شود و مخصوصأ   شیبدون مشکل نما  یدر هر مرورگر   تیکه کل سا

کامل    یشینباشد و نما  شنیکیبه استفاده از اپل  یازین  یلیموبا  شیدر نما
 و بدون خطا داشته باشد 

 دکنندگان یآمار بازد 
اسکر  از   دیبازد  شی نما  یبرا   گرید  یها  تیسا  یها  پتیاستفاده 

 ت یکنندگان سا

 قابل مشاهده هست نیدر پنل ادم تیسا رانی مد اتیعمل خچهیتار ت یسا رانیمد اتیعمل ستیل 

 گوگل یرباتها یرفع موانع اعالم 
  ی کدها  یبدون مشکل و هموار ساز  تیدر وبمستر به جهت ورود به سا

 مهم نیا   یبرا  تیسا

 کنترل پنل  ماتیتنظ 
ها    یداخل   یلهایم یا   فیتعر  یبرا  تماس  شماره   ، ها  موارد    ای،آدرس 

 ی تکرار

 ی سطوح دسترس تیریمد 
  یبرا دیتوانی به هر کاربر م یدسترس یکه بجا یبر نمودار سازمان یمبتن  

جا روابط عموم  یسازمان  گاهیهر  مثأل  که    دیقائل شو  اراتیاخت  کی(  ی) 
 نفر باشد  نیچند اریدر اخت گاهیجا نیممکن است ا 
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 کار هوشمند  زیارائه م 
روند اجرا    ی کاتوریاند  یری گیثبت درخواست و پ   یهر کاربر برا   یبه ازا 

 ت یاعالم وضع  ایو 

 ن یو آفال نینسخ آنال همسان سازی 
بخش    کیشده    یاطالعات جمع آور   یبارگذار   یاکسل برا  ل یفا  قیاز طر

 شرکت  یداخل  نترانتی به بستر ا  تیسا یرو

 1متن  شگریرا یو(Tiny MCE ) 
م بروزرسان  یباعث  محض  به  برا  یتی امن   یماژولها  یشود  صورت    یبه 

به استفاده از    ازیو ساخت محتوا به صورت آنالن و بدون ن  تیسا  تیاد
 ی معمول یبا قدرت ابزار OFFice ینرم افزارها

 2متن  شگریرا یو  (TCE Editor  ) 
م بروزرسان  یباعث  محض  به  برا  یتی امن   یماژولها  یشود  صورت    یبه 

به استفاده از    ازیو ساخت محتوا به صورت آنالن و بدون ن  تیسا  تیاد
 ی درخواست یبا قدرت ابزار OFFice ینرم افزارها

 رسانه  تیریمد 
م امکان  شما  بر  دهدیبه  شخصأ  جرا   یا   دهیکه  اخبار    نکیل  ایو    دی از 

 دی خود منتشر نمائ تیها را در سا یاستخراج شده از خبرگذار

 ی مدیریت گالر 
شرکت    یو عکس برا   لمینامحدود ف  شینما  تیقابل  تصاویر ، فیلم و ... 

 کند یمحصوالت را فراهم م ایو 

 ریتصاو شینما تیریمد 
به نرم افزار   ازیپخش صدا بدون ن  ایو  لم یف  شینما یاست برا   یابزار 

 کننده  دیبازد لیموبا ای ستمیس یپخش کننده خاص بر رو

  وندها یمدیریت پ 
مرجع   یتهای سا  ایهمکاران و    ریشما به سا  تیلینکستان اماکن اتصال سا 

 کند یشما را فراهم م تیبه سا یت یرا بدون لطمه امن 

 ت یتوسعه سا تیک 
به صورت خودکار    ی تیامن   یماژولها  یشود به محض بروزرسان  یباعث م

  د یفرمائ   ینونگار استفاده م  ی که از سرورها  یتا زمان  ت یدر شالوده سا
 گردد  یساز نهیبه

 ها و شاخه ها  لیفا تیریمد 
بارگذار  یبرا  و  رو  یگروه  یاستفاده  بر  در  به صورت   یمحتوا  هاست 

 کاربرد دارد  یدسته بند 

 
  عیمجتمع و توز یاهاز ماژول  یبانیپشت

 شده 
به   ازیبدون ن دیجد یتیقابل جادیجهت ا  یدر آت یاز بابت توسعه عملکرد

 خاص  یبا نونگار و داشتن دانش یهماهنگ

 قیموجود از طر یداخل ی ونیاتوماس یاتصال به سامانه ها api   همانندCRM 

 شرفته یپ   یوندهایپ  تیریمد 
  ی بانک سوال و پاسخ  ایکتابخانه و    تیکه شما در سا  رودیبکار م  یزمان 

 د یمتصل نمائ گریکدیآنها را به  دیخواه  یکه م دیدار
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  در منو وجود دارد  ریتصو یبارگذار  تیمنو به صورت مگا منو و قابل شرفته یمنوساز پ 

 ی درخت  یمنو 
بازد م  دیبه  کمک  موقع   کندیکننده  منوها  تیکه  در  را    ت یسا  یخود 

 مالحضه کند

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

 اخبار ثابت  شینما 
ارائه   کسانی خبر  کی  دیخواه یم ت یکار آمد که شما به اعضاء سا یزمان
 است   لیمثأل شرکت نونگار امروز تعط دینمائ

 1 یو جمع  یفرد یاطالع رسان 
در خبرنامه ها کاربرد دارد تا اعضاء را متوجه    کیپست الکترون  قیاز طر 
 د یگزارش نما ایخبر  کی

 ها  هیاطالع 
است که   تی عضو قابل روئ  ریغ  نیمخاطب   یبرا   شینما  کیتفک  تیبا قابل 

 کند یمنتشر م تیسا ریمد

  تماس با ما 
فرم ثابت  ای نقشه و  ایو  یمثل آدرس پست یمختلف یتواند با روشها یم

 باشد

  و استان  رانینقشه ا 
انجام   یپروژه ها ایها و  یندگ ینما ایدفاتر تابعه و  تی موقع  شینما یبرا 

 شده 

 دادها ی رو نیارائه آخر 
 یساز  یشخص  تیپنل کاربر با قابل  ای  تیدر سا  دادهایرو  نیآخر  شینما

 ی گروه کاربر

  ( شرفتهیکاربران )پ  اتیگزارش عملا 
به عضو  یم را  کاربران عضو  گزارش  و    تیتواند    ت یسا  ریمد  ایباالتر 

 د یاعالم نما

 
  تیسا یبرا  یبازخورد یفرمها تیریمد
 ی اطالع رسان یها

... استفاده    ایو    ی نظر سنج  ا یمسابقه و    ای  یامتحان سطح  ی برا   توان یم
باعث مجوز ورود   ا ی شودیداه م شینما لیفرم بعد از تکم  جهی کرد که نت

 به مرحله بعد خواهد شد 

 
  یها  تیسا یبرا  یزیمم یفرمها تیریمد

 یاطالع رسان
 دارد  یاعضاء کاربرد یری سطح گ نیتع یبرا  تشیریساخت و مد

  مدیریت پرسش و پاسخ 
پاسخها  شیامکان نما از بابت شفاف ساز  یپرسش و  و عدم    یمتدوال 

 شودیم یبارگذار ریتوسط مد تیتکرار توسط هر کاربر در سا
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  درخواست و ارجاعات 
  ی مرجوع  ایو    ی که ارائه خدمات گارانت  یدر شرکتهائ  یری به همراه کد رهگ

 باشد  یم یابزار کمک کیکاال دارند 

 ی کاتوریاند 
درخواست خود در سامانه شما را    تیعملکردها به کاربر موقع   شیبا نما

 است یدرخواستش در چه مرحله ا ایکه سفارش  دهدیم شینما

 ارباب رجوع میتکر 
آماده   شیاز پ   ی بازخورد  یبا جوابها  ی نظر سنج  ی برا   شتر یب  یر یگی با کد پ 

 شود  یم ینصب و راه انداز

 تیریایجاد و مد  .( فرمهاForm Gen ) 
در سا  یفرمها ا   تیمختلف  نونگار  تکم  جادیتوسط  اطالعات  به   یلیو  آن 

 شودیارسال م هیشده اول  فیصندوق تعر

 
 Work Flow)ندهایفرآ  تیریو مد جادیا 

Engine ) 

در سا  یفرمها ا   تیمختلف  نونگار  تکم  جادیتوسط  اطالعات  به   یلیو  آن 
بازخورد   ایو اعالم گزارش    زیآنال  یبرا   هیشده اول  فیتعر  یاطالعات  یبانکها

 شود یارسال م

 
 Reportگزارشات ) تیریو مد جادیا 

Gen ) 
ابزار سا  یتیری مد  یبعنوان  پشت  برا  تیدر  بررس  زیآنال  یو    ی ها  یو 

 ارزش دارد  یتجار یکردهایو رو یسازمان

 
  یها  تیسا یبرا  شرفتهیپ   یگذرا  امیپ 

 یاطالع رسان
شد    فیتعر  شیو از پ   ژهیو  یعملکرد   یخاص در ازا   یامیاجازه ارسال پ 

 به کاربر قابل استفاده است  تیدر سا

 ی بانک اطالعات تیریمد 
مد  یدسترس اطالعات  تیریبه  از    بانیپشت  یلهایفا  هیته  یبرا   یبانک 

 و ... یامهایپ  ایعکسها / اطالعات / محصوالت / مقاالت و 

 ی اطالعات یبانکها ریگ بانیپشت 
اتومات کل  کی اتومات  یریبکاپگ  یبرا   یابزار  کیبصورت    ی بانکها  هیاز 

 ت یسا یاطالعات

  ها  دهیمناقصات و مزا 
  ی و چگونگ  ت یفی ک  یاست که بررس  یب ی ترک  ا یمجزا و    ی سامانه ا   ایابزار  

 شود  یمشخص م یفن   یاجرا در جلسات تبادل

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

 است 
 در  اینحوه سفارش دادن و  ایو  تیاستفاده از سا یبرا  دیتوانیشما م و مقررات نیقوان ...

 د ی نمائ یاطالع رسان یعموم یفضا

 شها یو هما نارهایسم 
منتشر کرد    ت یسا  یعموم  ی در فضا  توانی بودن م  ی در صورت اطالع رسان

و ... باشد حکمأ بعنوان ابزار    ناریبر وب  یمبن   ین یاگر هدف خدمات آنال  یول
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اجرا    یو چگونگ  تیف یک  یاست که بررس  یبیترک  ایمجزا و    یسامانه ا   ای
 شود یمشخص م یفن  یدر جلسات تبادل

 اتصال به  یبرا  یفرهنگ لغات سازمانcrm  بزرگ است  یدر شرکتها یداخل یونهایاتوماس  ایو 

 یمحتوائ  ری اعمال هرگونه تغ  یسطح برا  کیدر  تیریتوسط مد تیورود به سا 

 یآموزش میتقو 

منتشر کرد    ت یسا  یعموم  ی در فضا  توانی بودن م  ی در صورت اطالع رسان
و ... باشد حکمأ بعنوان ابزار    ناریبر وب  یمبن   ین یاگر هدف خدمات آنال  یول
اجرا    یو چگونگ  تیف یک  یاست که بررس  یبیترک  ایمجزا و    یسامانه ا   ای

 شود یمشخص م یفن  یدر جلسات تبادل

  مانکاران یپ 

 یعموم  یدر فضا  توانیباشد م  مانکارانیپ  یهدف صرفأ معرف  یدر صورت
و ... باشد   نار ی بر وب ی مبن  ین یاگر هدف خدمات آنال  یمنتر کرد ول تیسا

  تیفیک  یاست که بررس  یب یترک  ایمجزا و    یسامانه ا   ایحکمأ بعنوان ابزار  
 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ

 است تیاطالعات هر شخص توسط خودش در سا تی ریمد یبرا  ی اطالعات پرسنل 

 رمز عبور   یفراموش 
خود را فراموش کرده اند کاربرد دارد که    یکه دسترس  یکاربران  یبرا 

 کند یم یابیرا باز  شانیا  هیداه اول   کینامیبه صورت دا 

 تیریمد ( پروژهProject Management) 
عملکرد افراد و   یبررس یبرا  یگروه  ا یفرد   یبرا  ژهیو ی دسترس فیتعر

 ت یدر سا گرید یگروه ها ای

 کندیمشخص را فراهم م یمقاله بادسته بند یامکان بارگذار مقاالت تیریمد 

 باشد  یشده م یجستجو در مقاالت بارگذار تیقابل کتابخانه 

  شرفته یکتابخانه پ 
عضو امکان  همراه  هز  تیبه  اخذ  بابت  از    یبرا  نهی از  کاربر  استفاده 

 است  فی محدود و قابل تعر یشد در زمان یاطالعات و مقاالت بارگذار

 تیهرگونه عملکرد در سا یموجود برا  یامکیبا اتصال به سامانه پ  امک یپ افتیارسال و در 
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 ی اجتماع یوبالگ / شبکه ها 
از سا اجتماع   ایبه وبالگ    تیاتصال  موجود شما به صورت   یهر شبگه 

 ی دست

 ت یوب سا یرو نیچت آنال یها  پتیاسکر  یبارگذار تیقابل ت یسا ریچت با مد 

  ی سامانه فروشگاه جادیا 
  ن یهمچن   ایخدمات و    ایفروش محصوالت و    ی برا   نیبا امکان سفارش آنال

 و ...  شینما یبرا  یثبت آگه

 ساخت مجموعه محصوالت 
هر   ی نامحدود در فروشگاه برا  رمجموعهینامحدود و داشتن زبه صورت 

 خدمات خاص قابل ارائه 

 یخدمات مصرف 
از خدمات را  کاربر  به  استفاده  امکان  و    یکه  زمان  و    ایدر  ...    ایتعداد 

 شودیم یمنقض شانیا   یو دسترس سازدیم سریخاصب م

 متد و عملکرد متشابه کیبا  یصورت گروهمجموعه ها ومحصوالت به  ی اطالعات گروه شیرا یو 

 عکس یگالر 
و   یگروه ی... بصورت نامحدود با بارگذار  ایخدمات و  ایمحصوالت  یبرا 
 ی خارج  توریبه اد ازیو بدون ن یتک

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

 براساس شهر 

 ف یکد تخف فیتعر 
کابران و    یبرا  اعضا و  قابل    فیکوپن تخف  ایهر محصوالت در دو سطح 
 است  فیتعر

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

 انبار  یکنترل موجود 
در سا به    فیتعر  تیکه  اتصال  بدون  و  رو  apiشده  انبار  افزار    ی نرم 

 شما  یسرور داخل

  اتصال بهapi  انبار 

نظر   انیمشتر  یبرا   یخدمات  ایو    یمت یارائه تنوع ق  تیقابل مختلف طبق 
  دی توانیاقالم م  یمتهایق  ایکاال و    ی موجود  میاتصال مستق  یبرا ت یسا  ریمد
که    دیوصل نمائ  api  قیبه نرم افزار انبار خود از طر  میرا مستق  تیسا

آن   یتهایقابل  ینرم افزار انبار و چگونگ  یساختها  ریمهم بسته به ز  نیا 
 دارد  یبستگ
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 متنوع پرداخت  یروشها فیتعر 
/ کارت    ریسا  pos/ ارسال    روی/ اعزام ن  نیپرداخت شامل آنال  یروش ها

 خدمات و کاال  دیخر ایرزور و  یبه کارت برا 

 محصوالت  سهیمقا 
  ی دسته محصول  کیکه در    گریکدیمحصوالت که با    یها  یژگیو  سهیمقا

 هستند 

 مختلف  یها  یدر خدمات و آگه  جادیو ا   یگروه  ای  یهر دسته محصول  یبرا  شده  یساز  یشخص یلترهایف فیتعر 

 شرفته یپ  یجستجو 
فاکتورها ا   ایمختلف    یبراساس  مرحله  چند  به   یجستجوگر  هوشمند 

 AJAXصورت 

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

 مد نظر کارفرما  یها تی فاکتور برحسب قابل یساز یامکان شخص شرفته یصدور فاکتور پ 

  یامکیسامانه به من اطالع بده به صورت پ 
انتخاب توسط اعضاء    یبرا   یباکس  ستندیکه موجود ن  یمحصوالتدر کنار  

  امک یپ   قیوجود خواهد داشت که در صورت موجود شدن آن کاال از طر
 .  دینما یاطالع رسان شانیبه ا 

 
محصوالت مشابه در صفحه  شینما

 محصوالت 
اختصاص صفحه  م  یدر  محصول  دسته    توانیهر  هوشمند،  صورت  به 
 نمود شنهادیمکمل کاال را به مخاطب پ  ایمحصوالت مرتبط و 

  ان یمشتر یبر رو لتریاعمال ف 
نظر   انیمشتر  یبرا   یخدمات  ایو    یمت یارائه تنوع ق  تیقابل مختلف طبق 
 ت یسا ریمد

 س یمارکت پل ستمیس 

دسترس   یهمکار   یبرا   یابزار سطح  اختصاص  و  فروش  سا  یدر   ریبه 
شما که    تیدر سا   یخود ول  یفروشندگان از بابت داشتن فروشگاه برا

  تیفیک  یاست که بررس  یب یترک  ایمجزا و    یسامانه ا   ایحکمأ بعنوان ابزار  
 شود یمشخص م یفن یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ

 ی ابیسامانه بازار 

که هر    کندیم  میتقس  زین  ابیبه بازار  داریرا عالوه بر خر  تیکاربران سا
  ی مخصوص به خود به ازا   نکیل  افتیو در  تیریمد  دیی پس از تأ  ابیبازار
خواهد کرد    افتیسهم در  ک ی  شانیا   دیاز خر  ت یبه سا  داری خر  ی معرف

  ی م یز یقابل برنامه ر ی و با ساختار شودیشارژ م تیپول سا ف یکه در ک
 .   دیتواند آنرا نقد نما
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 پول فیک 

و مصرف  تی سا ی کاربر ی مبلغ در پنل اختصاص هیشارژ اول   یبرا  یابزار
  ی برا   نیکاربرد دارد و همچن   یدر آت  یشارژ و ثبت آگه  ا یو    دهای آن در خر

  د یهر خر  یبرا  تیسا  ازیامت  یو    ابیپرداخت پورسانت فروش به بازار
 قابل استفاده است  زیبه کاربر ن

  یسامانه آگه جادیا 
آگه درج  امکان  قسمتها  یکه  سا  یدر  برا  ت یمحتلف    ت یسا  ریمد  یرا 

 دارد  تیسا ی مخارج نگهدار  یبرا   یفراهم خواهد کرد و جنبه درآمد زائ

 شرفته یپ  یآگه تیریمد 
از بابت تعو  تیریکه امکان مد بسته به   یغات یتبل   یبنرها   ضیهوشمند 

 د ی نمایم سری... را م  ایو  شیزمان نما ایو  دیتعداد بازد

 توسط کاربر  یارسال آگه 
با عضو از عضو  ایو    تیکاربران  آگه  یم  تیقبل  طبق    یتوانند  را  خود 

پ  از  برا  فیتعر  شیچهارچوب  نونگار  توسط  ارسال    تیسا   ریمد  یشده 
 منتشر شود تیسا یدرقسمت عموم شانیا   دییکه در صورت تأ ندینما

 کاربر  یآگه تیریمد 
در    یمحتوائ  یبروزرسان  تیپس از انتشار توسط انتشار دهنده قابل  یآگه
 خواهد داشت  یخصوص یکاربر هیناح

 و ارتقاء آن  یآگه یشیپلن نما 
  دینما یدار ی مختلف خر یها جیتواند پک یخود م یآگه شینما یکاربر برا 

ستاره    ایهمانند نردبان و    یاز خدمات  تواند ی مازاد م  نهی با پرداخت هز  ایو  
 د یاستفاده نما زی ن یفرور ایدار شدن و 

  کل پرتال بر حسب شهر  ریی تغ 
 یها  تمیو آ  دیآ  یآن شهر م  یبرا   تیامکانات سا  یبا انتخاب شهر تمام

 ستیشهر ها مشخص ن هیبق

 مه یسامانه فروش ب 

خدمات    یارائه کاال به مشتر  ی بجا  یول  کندیعمل م  یفروشگاه عادهمانند  
بر اساس نوع انتخاب در    متهایفرق که ق  نیارائه خواهد شد با ا  یا   مهیب

بند  تغ  ی ها  یدسته  ق   کندیم  ریمختلف  بازخورد    کی  متیو  از  خدمات 
ن  شودیخدمات محاسبه م  نیچند  یبه صورت تک  زیکه خود آن خدمات 

 نهیبه  نیا   میمستق  ایو    یشوند که به صورت دست  ریتغ   چارممکن است د
 رد یگیها انجام م یساز

 مه یب یشرکتها تیریمد 

ب  جادیا   یبرا   یابزار مختلف  دفاتر  به  فروش  سا  مهیغرفه  شما   تیدر 
و    کینامیبه صورت دا   دیآنها بنا به صالحد  یمتهایکه اطالعات و ق  دهد یم
ناح  یبارگذار  کیاستات   ای در  عملکردشان  رصد    یکاربر   هی و  خودشان 

 خواهد شد 
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 ی ا مهی ب یرشته ها ینرخ ده 
  ر یتنوع و ز  یآنها و حت  یو رشته ها  مهی ب  یشرکتها  ی برا   یمتی اتنوع ق

ها همگ  یدسته  قابل  یآنها  جزء  به  جزء  صورت  به  نونگار  پنل    ت یدر 
 دارد  تیریمد

 مه یب دیتمد یادآوری 
اخت   یکه م  یکاربرد  یابزار عموم قرار داد که در   ایاعضاء    اریتوان در 
 آور شود ادیرا به کاربر   یموضوع یداخل امکیپ  قیمشخص از طر یزمان

 مه یب یابیبازار ستمیس 

روشها به  توجه  ب  یعملکرد  یبا  در  بند   مهیمختلف  سطح  و   ف یتعر  یو 
  ی ب ی ترک  ایمجزا و    یسامانه ا   ایدارد که حکمأ بعنوان ابزار    تیری مد  تیقابل

مشخص   یفن   یاجرا در جلسات تبادل  یو چگونگ  تیفیک  یاست که بررس
 شود یم

 تالی جیارز د  یسامانه فروشگاه 

ا   کیهمانند   ا   ینترنت ی فروشگاه  با  بود  ق  نیخواهد  که  هر    متیتفاوت 
  ی خواهد شد که م افتیو به لحظه محاسبه و در کی نامیسفارش کامأل دا 

متصل گردد   گرید  یالملل  نیب  یولت ها  ایو    تیپول سا  فیک  یتواند بر رو
ابزار   بعنوان  ا  ایکه حکمأ  که بررس  یبیترک  ایمجزا و    یسامانه    ی است 

 دشو یمشخص م یفن   یاجرا در جلسات تبادل یو چگونگ تیفیک

 تال یجیارز د یسامانه آگه 
ا   یعموم  یپرتال آگه  کیهمانند   با  بود  هر    متیتفاوت که ق  نیخواهد 

تواند از    یثابت است و کاربر م   ر یمنتظر شده به صورت مواج و غ   یآگه
  د یاستفاده نما زین یآگه تیسا  یابزارها هیکل

 تال یج ید یارزها  متیق ستیل 
که   شودیداده م شیمرجع استخراج و نما یتهایاز سا  apiعمومأ در قالب 

ک  تیمسئول ق  تیفیو  اخت  متیو  کامأل  سفارش   یاریاجاره  عهده  بر  و 
  دهنده است 

 تال ی جیو فروش ارز د دیخر 

  ی سنج  ازین  کیبا    توانیم  هی درصورت داشتن مجوزات الزم و بسترها اول
و   ی هوشمند طراح  یسامانه تبادل ک یبا کارشناسان توسعه نونگار  قیدق
است که    یبی ترک  ایمجزا و    یسامانه ا  اینمود که حکمأ بعنوان ابزار    دیتول

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

 ی پول کاربر در صراف فیانتقال به ک 

  ن یدارد که نونگار در ا   د یتول  ی متنوع برا   یبا روشها  کالیتکن   ی ساختار
ساختار    یندارد ول  یتی محدود  چیبودن ه   سیخصوص با توجه به برنامه نو

و نقشه    لیتجل  یدر جلسات فن   ستیبا  یابتدأ م  یساز  ادهیپ   یو چگونگ
 شود .   هیراه مدون ته
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 هوشمند   تیاحراز هو 

ا  تأ  ت یهو  هی اول  ی بررس  یبرا   کالیتکن   یسامانه  با  /    لیم یا   دیی کاربر 
/ شماره تلفن همراه و ... به صورت ربات و در    ی شماره کارت / کد مل

به کار   یکه در سرعت بخش  دیی و تأ  ینیجهت بازب  ریانتقال به مد  تینها
م  ی کاربرد  تواند یم  اریبس و  ن  توانیباشد  اسمارت  صورت    جادی ا   زیبه 

 ابد یتوسعه  دیجد ni ihdطبق داه کهگردد 

 است  فیقابل تعر یخبرنامه به روشها ایانتشار اخبار و  یبرا  ی خبرگزار ستمیس 

  آزمون / مسابقه 
به   اتصال  و  ماژوالر  م  apiبصورت  بررس   شودیانجام  و    تیفیک  یکه 

 شود یمشخص م یفن  یاجرا در جلسات تبادل یچگونگ

 ت یسا یسیپل 
تحر  یشینما  یتهایمحدود  فیتعر حالت    یریو  به  که  کاربران  توسط 

 داشته باشد   زی ن  کیاستات  ایو    کینامی دا   یری توسعه پذ  تواندیاسمارت م

 
  یگوگل برا  یرباتها یرفع موانع اعالم

 ی اطالع رسان یها تیسا
  ی کدها  یبدون مشکل و هموار ساز  تیدر وبمستر به جهت ورود به سا

 مهم نیا   یبرا  تیسا

 یآموزش خصوص 
بدون    دیتول  یبرا  تیسا  یکاربر      که  نونگار  آموزش  واحد  در  محتوا 

انتها  تیمحدود در  و  بود  خواهد  حضار  تعداد  ن  یدر    لمیف   زیجلسه 
 گردد یم میتقد یآموزش

  کال یآموزش تکن 
و    یسیو چه برنامه نو  یساز   نهیخدمات ارائه شده چه به  ه یکل  یبرا     

شده قابل    سفارش   فیتعر شیاز پ  یاجرا و زمانبند تمیتوسعه با الگر
 است 

 ساالنه  گانیرا   یبانیپشت 
  ه یو در کل  یکت یو ت  ینترنتی/ ا   ی/ تلفن   ی به صورت حضور  یکار   امیدر ا 

ت  7/24  امیا  پشت  نگی کتیبه صورت  ت  یبانی واحد  با  نونگار    ی میمستقل 
 دینما ینفر به شما ارائه خدمات م 8از  شیمجرب و متشکل از ب

 یبانی پپشت VIP 

است    تیآنها حائذ اهم  یکه زمان اجرا برا   یانیمشتر  یبرا   ژهیو  یسیسرو
 میآنها باشد و به ت  یپاسخگو   شهیشخص خاص هم  کیدارند که    ازین  ایو  

ک  یعموم  بانانیپشت که  نشوند  متصل  چگونگ  تیفینونگار   نیا   یو 
 مشخص خواهد شد  یدر جلسات تبادل سیسرو

 
  تیسا یاطالعات برا گانیرا   هیورود اول

 ی اطالع رسان یها
تا  ینمائیجا نما  پیاطالعات  ساختار  در  شده    دیتول  تیسا  یشیشده 

 ت یدرهنگام انشار در سا URLبرحسب تعداد 
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اطالع   یها  تیسا یبرا  هیآموزش سئو اول

 یرسان

پروژه به    ینصب شده بر رو   ایو    یسئو طراح  یبا ابزارها   یآموزش کاربر
موتورها  ی بازده  تین در  ا   ی جستجوگر  ی باالتر  و  گوگل   ندکسیچون 

 ت یسا یمحتوا عتریسر

 باز هیسورس ال لیتحو 
 چیبه ه  تیسا   یتوسعه و نگهدار  یاست که شما برا   تیحائز اهم  اریبس

 نیا   کندیحکمأ نونگار افتخار م  یخود وابسته نباشد ول  مانکاریعنوان به پ
 ارتباط تداوم دار باشد 

 ت یسا یدرگاه پرداخت رو 
هست   تیسا یرو نیعدد درگاه پرداخت آنال ک یفرض  ش یبه صورت پ 

  ی درگاه امکان قرار دادن رو  تینها  یبه عنوان درخواست مجزا تا ب  یول
 هست تیسا

  ی صفحات داخل یاختصاص کیگراف 
پ  صورت  گراف  شیبه  اصل  کیفرض  ول  یم  جادیا   یصفحه    یط  یشود 

  ست یمجزا توسط گراف  ی کیطرح گراف  جاد یامکان ا   نه یزمان و هز  یهماهنگ
 کارفرما دییو تا

 باز هیسورس ال لیتحو 
ه بدون  پروژه  شدن  چ یسورس  قفل  اخت  یگونه  قرار    اریدر  کارفرما 

 قابل توسعه باشد   ریغ  مانکاریکه توسط پ  ردیگیم

 باز به همراه آموزش هیسورس ال لیتحو 
ه بدون  پروژه  شدن  چ یسورس  قفل  اخت  یگونه  قرار    اریدر  کارفرما 

جلسه    کیشده در    یبه فرد معرف  یسیساختار کد نو  نیو همچن   ردیگیم
 شود  یداده م حیتوض

 ر ی به شرکت غ تیانتقال سا تیقابل 
  ی گریتوان توسط هر شرکت د  یباشد و م  یکارفرما م  اریسرس در اخت

 شود  یبانی پشت ایتوسعه 

 در محل کارفرما  یآموزش پنل کاربر یبرا  رویاعزام ن تیسا یکاربر یآموزش خصوص 

 ی آموزش پنل کاربر 
کاربر پنل  محدود  یآموزش  بدون  نونگار  در    تیدر  افراد    ک یتعداد 

 جلسه

   ثبت نام دامنه 
 دامنه داخلی یک عدد رایگان  
 دامنه خارجی یک عدد رایگان  

 مگا بایت رایگان یک ساله   70000   هاست   یفضا  زانیم 

 لیاجرا و زمان تحو  نهیهز 
  

  
30% انتها 50% ابتدا +  روز کاری و 180 میلیون تومان حق الزحمه )   

% حسن انجام (80  20  +
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