SIGMA RFP PORTAL

قابلیت های فنی نرمافزار
امکانات کلی پورتال
1

محيط كاربري و مدیریتي كاربر پسند

2

استفاده از استاندارد هاي امنيتي owasp

3

امكان تعریف زیر پورتال با مدیریت مستقل

4

امكان تعریف زیر پورتال توسط زیرپورتال هاي ساخته شده با مدیریت مستقل

5

چند زبانه بودن و امكان تعریف زبانهاي جدید

6

قابليت مدیریت SEO

7

امكان تعریف گروه اعضا

8

تعریف نقش كاربري

9

تعيين سطوح دسترسي به گروه كاربران و نقش ها

10

تعيين سطوح دسترسي به كاربر خاص

11

امكان تعریف فرم با دانش محدود از فرم ساز و با سهولت

12

تعيين انواع فيلد (متني  ،عددي ،انتخابي  ،عكس  ،تاریخ شمسي و ميالدي و محاسباتي ،رادیویي  ،تاریخ و )..

13

تغریف و مدیریت ارتباظ بين موجودیتها و نمایش ارتباطات بصورت دیاگرام

14

امكان مجوز دهي به كاربران در سطح ركورد

15

امكان ایجاد گردش كار  workflowو فرایند فرم ها

16

امكان ایجاد انواع فرم ها ورد اطالعات ،ليست ،نمایش و جستجو

17

امكان ایجاد كمبوهاي مرتبط (با انتخاب یک ركورد از كمبوي اول ر.وردهاي مرتبط در كمبوي دوم فيلتر ميشود)

18

امكان قراردادن مقدار پيش فرض براي فيلدهاي ورود اطالعات

19

امكان قراردادن انواع اعتبارسنجي روي فيلدهاي فرم ورود اطالعات شامل اعتبارسنجي ،چک نوع  ،كدملي ،شرایط بازه و ...

20

امكان قراردادن توضيحات ،راهنما و  Tool Tipبراي فيلدهاي فرم ورود اطالعات

21

امكان تغيير ظاهر نمایش فرم هاي ليست و نمایش

22

امكان ارسال ایميل و پيام كوتاه

23

امكان ارائه كد رهگيري و استفاده از آنها در پيگيري هاي بعدي

24

امكان اتصال به سایر سيستم ها از طریق وب سرویس

25

امكان اتصال به پایگاه داده هاي خارجي

26

امكان استفاده از كدهاي امنيتي  ،الگوریتم هاي اختصاصي رمز گذاري ،امضاي دیجيتال SSL,TLS ،

27

امكان مجوزدهي روي فرم ها به كاربران و یا گروه هاي پورتال

28

تعریف و مدیریت ارتباطات بين موجودیت ها

29

امكان خروجي فایل  Excelاز بانک اطالعاتي

30

ایجاد گزارشات متني و نموداري ساده و پيشرفته روي ركوردهایي كه از طریق فرم ثبت شده اند
امكان 3

31

ایجاد گزارشات متني یک سطحي
امكان 3

32

ایجاد گزارشات متني چند سطحي و استفاده از موجودیت هاي پدر و فرزند در گزارش و عملكردهاي تعداد ،مجموع و ميانگين
امكان 3

33

ایجاد فيلدهاي محاسباتي شامل (تعداد  ،معدل  ،محاسبات ریاضي و )..
امكان 3

34

تعریف فيلد جمعي
امكان 3

دسترسی ها

فرم ساز – برنامه ساز

امکانات گزارش ساز
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35

تعریف انواع فيلترها برروي فيلدهاي گزارش
امكان 3

36

ایجاد فيلدهاي شرطي PIVOT
امكان 3

37

ایجاد گزارش هاي ستوني و تعيين سطر و ستون آن
امكان 3

38

ایجاد گزارش دایره اي
امكان 3

39

تعریف مشخصات نمایشي گزارش ها (رنگ  ،فونت  ،ساختار)
امكان 3

40

تهيه نسخه چاپي گزارش ها
امكان 0

41

نمایش و 4آمار بازدید كننده بر اساس سال  ،ماه ،روز و ساعت

42

تعداد كل بازدیدكنندگان
نمایش 4

43

نمایش آمار بازدید كننده به تفكيک كشور

44

نمایش اطالعات كامل آخرین بازدید كنندگان سایت

45

نمایش آماربازدید كننده بصورت جدول و نموداري

46

امكان فيلتر كردن و نمایش آمار بر اساس تاریخ

47

مدل معماري چند الیه

48

استفاده از  JavaScriptبراي Client Side Programming

49

استفاده از  Ajaxو فناوري هاي مبتني بر آن

50

ماژوالر بودن كل برنامه

51

فشرده سازي صفحات،فایل هاي  Js , cssجهت باال رفتن سرعت لود صفحات

52

بازنویسي آدرس ()URL ReWrite

53

در این بخش امكان معرفي تعداد متعدد قالب براي صفحات پورتال وجود داشته باشد

آمار بازدید کننده

فناوری ها و تکنولوژی های مورد استفاده

مدیریت قالب صفحات
قالب گرافیکی
54

قابليت طراحي قالب گرافيكي ریسپانسيو

55

قابليت تقسيم بندي و طراحي ساختار صفحه  ،بدون محدودیت.

56

قابليت قرار دادن كليه ماژول هاي وب سایت در ساختار قالب گرافيكي به صورت drag & drop

57

طراحي سبک حاشيه هاي درون صفحه

58

در این قسمت صفحات موجود را نمایش داده و امكان ایجاد صفحه جدید  ،جابه جایي محل قرارگيري صفحات در منوها  ،ویرایش اجزاء هر صفحه
و حذف یک صفحه وجود داشته باشد.

59

امكان تعيين محتواي صفحه

60

امكان تعيين گروه هاي كاربري كه به صفحه دسترسي خواهند داشت

61

امكان تعيين قالب گرافيكي صفحه

62

تعيين سطوح دسترسي كاربران به صفحات سایت

63

امكان تغيير سایز تصویر ارائه شده توسط كاربر در  2سایز كوچک و بزرگ براي بخش هاي گوناگون سيستم از جمله اخبار ،گالري عكس ،محصوالت
و  ...به دلخواه كاربر

64

امكان تغيير حجم و كيفيت تصاویر به صورت خودكار

مدیریت صفحات

مدیریت تصاویر و فایل ها
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65

امكان ثبت تصاویر در اندازه هاي مختلف و ثبت تاریخ  ،توضيحات

66

امكان تعریف گالري عكس در پورتال و زیرپورتال ها و امكان امتياز دهي و طراحي صفحه گالري عكس
مدیریت اخبار

67

امكان تعریف گروه ها و زیر گروهاي خبري

68

امكان نسبت دهي یک خبر به چند گروه خبري

69

امكان درج خبر روتيتر خبر ،تيتر خبر ،خالصه خبر ،متن كامل خبر ،تصاویر خبر ،فایل ضميمه خبر ،ساعت ثبت خبر ،تاریخ ثبت خبر ،كليد واژه
هاي خبر  ،توضيح تصاویر اخبار  ،بازه نمایش خير در سایت (ساعت  ،تاریخ و روزهاي هفته )

70

امكان تعيين نوع ویرایشگر اخبار (ویرایشگر ساده متن اخبار و ویرایشگر حرفه اي)

71

امكان تایيد اخبار در  2یا چند مرحله

72

امكان انتخاب خبر مهم )(Hot News

73

امكان انتخاب اخبار مهم در حداقل  2گروه

74

امكان نمایش اخبار مهم به صورت Slideshow

75

امكان فعال و غير فعال نمودن اخبار جهت نمایش در سایت

76

امكان انتشار اخبار در محيط وب به صورت RSS

77

امكان دریافت آنالین سایت هاي دیگر به صورت RSS

78

امكان تعيين روش نمایش اخبار (نوع فونت ،سایز فونت ،رنگ فونت ،جهت تصویر خبر و ) ...

79

ارسال اخبار به صورت خبرنامه به ایميل اعضاء سرویس خبري به صورت انتخابي

80

اعالم تعداد نمایش اخبار

81

مشاهده نسخه چاپي خبر توسط بازدیدكننده

82

امكان ارسال خبر به ایميل دوست توسط بازدیدكننده

83

مدیریت گروه ها و زیرگروهاي اخبار تصویري

84

مشاهده تصاویر گزارش به صورت slideshowوthumbnail

85

امكان تعيين گزارش منتخب

86

ثبت تاریخ ،توضيح ،عكاس و  ...براي تصاویر

87

در این قسمت امكان تعریف لينک هاي جدید و ویرایش حذف آن  ،تعریف زیر مجموعه هاي آن لينک و نمایش تعداد كليک لينكها در سایت
وجود داشته و بتوان در این قسمت صفحه نمایش لينک ها را مدیریت نمود.

گزارش تصویری

مدیریت لینک ها

مدیریت نظرسنجی و رای گیری
88

در این قسمت امكان تعریف نظرسنجي هاي و راي گيري هاي مختلف و تعيين تاریخ شروع و پایان آنها و امكان ویرایش و حذف و غيرفعال كردن
وجود داشته و همچنين نمایش درصد جواب ها و تعداد رأي براي كاربران و مدیران بصورت خروجي  excelقابل مشاهده باشد.

89

در این بخش هر كاربر تنها مجاز به دادن یک رأي بوده و سيستم باید قابليت كنترل  Ipرا دارا باشد تا از رأي گيري هاي مكرر توسط یک شخص
جلوگيري نماید.

90

امكان جاي گزاري آیتم نظرسنجي در ذیل تمامي محتوا هاي ایجاد شده در سایت و زیرسایت ها
تکنیک ها و ابزار های امنیتی

91

پشتيباني از ,TLS , SSLجهت رمزنگاري اطالعات

92

كنترل مبادي ورودي به جهت جلوگيري از  SQL Injectionو JavaScript injection

93

تعيين گروه ها و كاربران مختلف با سطوح دسترسي متفاوت

94

تعریف نقش هاي كاربري
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95

تائيد چند سطحي اطالعات

96

امكان ذخيره كليه عمليات كاربران به صورت  Logقابل مشاهده در كنترل پانل

97

تشخيص و مقابله با حمالت

98

كنترل دفعات ورود رمز اشتباه ( در صورتي كه كاربر بيش از عدد وارد شده در این بخش  ،رمز را اشتباه وارد نماید  ،كاربر فوق به مدت تعيين
شده قفل خواهد بود )

99

امكان تعيين محدوده  IPو نام كاربري با امكان اتصال به وب سرویس و یا بارگذاري اطالعات از طریق فایل ( Excelجهت محدود نمودن قابليت
ورود به سيستم و یا نمایش سایت)

100

ایجاد امكان  Captchaو جلوگيري از ورود بدافزار و نرم افزار شناسایي یا تشخيص كاربر از ربات

101

امكان تعریف خطاهاي سفارشي نرم افزار و دیتا بيس به منظور امنيت سایت
مدیریت بنر ها

102

امكان گروه بندي بنرها

103

تعيين محدوده زماني نمایش هر بنر (ساعت  ،تاریخ روزهاي هفته و ) ...

104

روش هاي متعدد نمایش بنر ( به ترتيب  ،اتفاقي  ،زیر هم و ) ...

105

امكان مدیریت سایز بنر جهت نمایش

106

امكان ساخت منوهاي متعدد به تعداد نامحدود

107

امكان توليد منوهاي كركره اي (در این منو وقتي نشانگر موس را بر روي منوهاي اصلي مي بریم،در صورت داشتن زیر منو ،زیر منو باز خواهد شد.

108

منو هاي كركره اي به صورت عمودي و افقي قابل نمایش باشند.

109

امكان توليد منوهاي درختي (با كليک بر روي هر آیتم  ،در صورت دارا بودن زیر منو ،زیر منوها در خود منو باز خواهد شد .این منو باید حداقل تا
 3رده زیر مجموعه را نمایش دهد)

مدیریت منوها

جستجوگر داخلی وب سایت
110

امكان جستجو در بانک اطالعاتي برنامه( كليه داده هائي كه توسط كنترل پانل مدیریت وارد شده است  .مثل اخبار ،مقاالت محصوالت  ،متون و
)...

111

قابليت جستجوي سه زبانه در محتواي وب سایت(فارسي  /عربي  /انگليسي )

112

جستجوي سریع ( با وارد نمودن كليد واژه ها در جعبه جستجو  ،كليد واژه ها در كل محتواي وب سایت اخبار  ،متون ،گالري و  ...جستجو شده
و نتایج نمایش داده شوند).

113

جستجوي پيشرفته ( قابليت جستجو در بخش خاصي از وب سایت)

114

جستجو در محدود زماني خاص ( زمان ثبت مطالب)

115

امكان نمایش خالصه مطالب در نتيجه جستجو همراه مشخص نمودن كليد واژه در متن

116

امكان نمایش تعداد كل نتایج یافته شده

117

در این ماژول كاربر بتواند ساختار و یا سبک انواع محتوا را تغيير دهد .همچنين امكان تعيين ساختار ها و سبک هاي متفاوت براي یک محتوا
وجود داشته باشد.
بطور مثال خالصه خبر در یک صفحه داراي تصویر بوده و در یک صفحه دیگر فاقد تصویر و یا عنوان خبر در یک صفحه قرمز و در صفحه دیگر
آبي مي باشد.

مدیریت تم ها CSS
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