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 سیستم عضویت با تلفن همراه و ارائه پروفایل و میزکار حساب کاربری 

 سیستم مدیریت گروه کاربری / سطوح دسترسی / مدال و افتخارات کاربری 

  سیستم بررسی امنیتی و گارد سیستم و مدیریت شناسهIP های اخراج شده 

  توسط کاربرانکنترل  سطوح دسترسی و فایل های بارگذاری شده 

 سیستم تهیه نسخه پشتیبان و مدیریت بازگردانی 

 سیستم اخبار و پست ها به همراه مدیریت دسته بندی و گالری تصاویر + سیستم پیشنهاد پست های مشابه 

  دسته بندی و سیستم پیشنهاد مقاله بین نوشته های مقالهمدیریت سیستم مقاالت به همراه 

  بندیسیستم پادکست + مدیریت دسته 

 )سیستم پخش کننده ویدیو + مدیریت دسته بندی )ویدیو گالری 

 سیستم گالری تصاویر + مدیریت آلبوم ها 

 یستم فرم ساز آنالین + ارائه کد رهگیری و پاسخ به فرم هاس 

 سیستم مدیریت حساب کاربران و مدیریت کامل روی جزییات و اعتبارات کاربران 

 بی نهایت صفحات دلخواه با قالب اختصاصی سیستم مدیریت صفحات اضافه  و ایجاد 

 سیستم مدیریت خدمات سازمانی و نظرسنجی خدمات سیستم مدیریت و معرفی کارمندان / 

 سیستم مدیریت پیوند ها / سیستم مدیریت لوگوهای سازمانی یستم تماس با ماس / 

 یستم مدیریت منوهای پویاس 

 یستم مدیریت بخشنامه ها و نمایش در سایتس 

 3مدیریت مجالت + ایجاد دسته بندی و نمایش مجالت بصورت  یستمسD در صفحات سایت 

 یستم مدیریت ماژول ها : سیستم بصورت ماژوالر استس 

 فراخوانی بالک های پویا با استفاده از توابع بالک سیستم مدیریت بالک های هوشمند و 
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 به همراه کنترل ویرایش برخط سمیپارس یاختصاص یستم موتور قالب و چند پوسته اسی 

 سیستم مدیریت فایل های دسترسی به خزنده ها و موتورهای جستجو 

 دسترسی کامل به همه تنظیمات سیستمی و عمومی 

 سیستم مدیریت مخزن کش و جلوگیری از سربار اضافی به سرور 

 سی به آنمدیریت فایل های بارگذاری شده با استفاده از فایل منیجر اختصاصی و کنترل دستر 

 بررسی امنیتی و بررسی فایل های بارگذاری شده توسط کاربر 

 )سیستم کنترل فعالیت کاربران )الگ  گزارش فعالیت 

 سیستم الیک روی محتوا و دیدگاه ها سیستم مدیریت نظرسنجی گزینه ای / 

 )سیستم مدیریت فیلدهای اضافی )همه ماژول ها خواهند توانست فیلد اضافه کنند 

  دیدگاه تو در تو،  مدیریت دیدگاه ها )همه ماژول خواهند توانست نظر و دیدگاه داشته باشند(سیستم 

 سیستم تنظیمات اختصاصی برای هر ماژول 

 )سیستم فیلترباکس جستجوی اختصاصی برای هر ماژول )بر اساس نیاز فعال میگردد 

 سیستم ماژول جستجو روی کل محتوا سایت 

  سیستم خروجیRSS دسته خاص و  برای کل یاSiteMap )اختصاصی برای هر ماژول )بر اساس نیاز 

 ( 3سامانه بانکی پیشفرض( و سامانه پیامکی ) 2سیستم مجهز به درگاه پرداخت )سامانه پیامکی پیشفرض 

 )سیستم گزارش زنده آمار بازدید / عضویت و فعالیت کاربران )اکشن تعاملی 

 سیستم دفترچه یادداشت 

 ع عبارات در بانک اطالعاتیسیستم جایگزینی سری 

 سیستم مدیریت مدال و افتخارات کاربری 

 سیستم برچسب و کلیدواژه روی پست ها و قابلیت فعال سازی روی کلیه ماژول های محتوایی   
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 )ماژول مدیریت زبان و چند زبانی سایت )پیشفرض فارسی روی سیستم فعال است 

  سایتماژول چت و گفتمان )جعبه پیام( میان اعضای 

 ماژول شبـــــــکه اجتماعــــی اختصاصی و ارتباط و اشتراک گذاری متون بین اعضای سایت 

 ماژول تــاالر گفتمان و ایجاد تاالرهای اختصاصی و بحث و گفتگـــــو پیرامون موضوعات در تاالر ها 

  سفارشات مشتریان ) این ماژول فروشگـاه ساز آنالین و ارائه سبد خرید و کیف پول + پرداخت آنالین جهت

 ماژول برای هر فروشگـــاه طبق فرآیند فروش باید سفارشی سازی گردد(

 قابلیت اتصال به ســـامانه اداری فرزین و سامانه مدیریت مشتریــــان دانا 

 ماژول زیر پرتـــال دهـــی و ایجاد دپارتمان های خبری 

 ت سیستم برای کاربران با دسترسی محدودماژول درج خبر مطبوعــــاتی بدون دسترسی به مدیری 

 )ماژول مگا منوی پیشرفته )منو های تو در تو 

 ... و 

 

روی تمامی خواسته های شما بر روی پارسیسم ماژول نویسی گروه تهکو قادر است 

 ماژول های درخواستی را پیاده سازی نمایدتمامی کرده و 

 سیستم مدیریت محتوای بومیقویترین پـــــارسیسم 

 

 انواع کسب و کارهای نوپا و ایده های جدید با پارسیسم قابل پیاده سازی است 

 

 پـــــــــارسیسم قادر است به هر خواسته ای تبدیل گردد
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 رسیسمپـــــــــــــــــا

 

با استفاده از هوشمندی و خرد سیستمی  سیستم مدیریت محتوای پارسیسم این امکان را به شما میدهد هر سایت با هر نوع کاربردی را در کوتاهترین زمان ممکن راه اندازی نمایید و

زبان های تعاملی جدید با کاربران قابل استفاده است بدین معنا که تمامی صفحات  میتوان به بهترین نحو با کاربران شما در تعامل باشد، گفتنی است که پارسیسم با استفاده از علم روز و

طراحی و پیاده سازی شده است و همچنین قابل ردگیری  SPA , PWAبدون افت سئو در موتورهای جستجو قادر به تعامل و نمایش اطالعات سیستمی بدون تغییر صفحات بصورت 

 .خواهد بود اتصفحیکتا روی  پیوند بابصورت مجزا 

 پشتیبانی و ارائه خواهد شد.توسعـــــه ارتباطات هیـــرکان پــــارسیسم یک سیستم و ابزار وب کامال بومــــی و ایرانـــی است که توسط شرکت  

 

 خود را به ما بسپـــــارید پـــــارسیسم قابلیت پیاده سازی تمامی فرآیندهای درخواستی شما را در هسته خود دارا میباشد پس با خیال راحت سایت

 

 همــــــراه با طراحــــــی قالب اختصاصی
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