پروپوزال طراحی سایت و پرتال سازمانی (پشتیبانی و توسعه نرم افزار داده کاوان)
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معرفی :
گروه طراحی و برنامه نویسی مهندسی لبخند (پشتیبانی و توسعه نرم افزار داده کاوان) با استفاده از اخرین تکنولوژی روز و خالقیت
در هر مرحله از تولید خود همواره توانسته در تولید وب سایت و سیستم های نرم افزاری عملکرد موفق و رضایت مندی را در این
حوزه داشته باشد.
گروه مهندسی لبخند در سال  89با همت دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری اطالعات  ITدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک
تهران) بنیان گذاری شده است.

همان طور که می دانیم بهینه سازی وب سایت یکی از مهمترین ارکان تولید وب سایت می باشد .با توجه به اهمیت باالی وب سایت
ها جهت مشاهده شدن سایت در صفحه اول موتورهای جستجو مخصوصا گوگل که حدود  %56بازدیدکنندگان سایت ها از آن استفاده
می کنند وب سایت ها مطابق با الگوریتم جست و جو این موتور ها بهینه سازی می شود تا رتبه شما در گوگل و در نتیجه افزایش
بازدید شما را در پی داشته باشد.
همچنین گروه مهندسی لبخند با کسب گواهینامه های مختلف در بخش های گوناگون طراحی وب سایت و انجام پروژه های متعدد
کشوری  ،ملی و  ...قطعا می تواند جایگاه و برند شما در دنیای مجازی اینترنت را ارتقا بخشد و باعث افتخار آن شرکت گردد.
اساس تمام خدمات ما کیفیت باال و پشتیبانی کامل است .ما این دو را ستون پیشرفت خود می دانیم و همواره کیفیت باال و پشتیبانی
از خدمات برای رضایت کامل کاربران را جزء ساختار اصلی خود می شماریم.
وب سایت گروه مهندسی لبخند www.sitedesignco.net :
آدرس ایمیل مدیریت Info@sitedesignco.net :
آدرس ایمیل فروش Sales@sitedesignco.net :
آدرس ایمیل پشتیبانی هاست و دامین Support@sitedesignco.net :
آدرس ایمیل پشتیبانی فنیTech@sitedesignco.net :
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برخی از ویژگی های سیستم
این پروپوزال با دید مدیریتی از سیستم نوشته شده است و در صورت نیاز پروپوزال فنی با جزییات دقیق از نظر طراحی دیتابیس،
معماری ،الیه های پروژه و اتصال الیه ها  ....نیز قابل ارسال برای تیم فنی می باشد.
 CMSو  Coreسیستم به زبان  C#و معماری  ASP.NETپیاده سازی شده است.
تمام مراحل طراحی ،پیاده سازی ،اجرا ،بهینه سازی و تست توسط گروه انجام می شود.
تمام خدمات دارای پشتیبانی  14ساعته می باشد.

 )1مدیریت متمرکز :
گاهی بعضی از سیستم ها به علت بزرگ شدن بعد و عدم نوشتن زیر ساخت به صورت مرکزی بعد ها با مشکل بهم ریختگی در
کد و دیتابیس دچار می شود .تمام قسمت های سیستم به صورت متمرکز مدیریت شده و زیر ساخت مناسب و مرکزی آن
تمام قسمت ها را کنترل و شکل می دهد و مدیریت از یک جا صورت می گیرد.
 )2ماژول گرا یا : Module base
تمام قسمت های سیستم به صورت یک ماژول طراحی شده که این امکان را به توسعه دهنده می دهد که با اضافه کردن Dll
امکان توسعه نرم افزار به صورت آن الین را دارا می باشد .
 )3توسعه پذیر:
گاهی سیستم ها به علت عدم مدیریت در تولید به سمت  spaghetti codeرفته و عمال بعدها توسعه نرم افزار را با مشکل
روبرو می کنند.
کد های این سیستم کامال به صورت دقیق دسته بندی شده و در مراحل تولید سیستم  ,توسعه پذیری یکی از مهمترین فاکتور
برای تیم کد نویسی می باشد.
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 )4امنیت باال :
این سیستم در تمام قسمت ها دارای در صد امنیت  %9999می باشد .در هنگام ورود عالوه بر نام کاربری و کلمه عبور الگ
گیری دقیقی انجام می شود .به عالوه رد پای هر کاربر حتی به صورت ناشناس در سایت ثبت می شود .
این سیستم به علت پشتیبانی از تراکنش ها ی مالی امنیت را محور اصلی خود می داند.
 )5عاملیت :
این سیستم چندین بار در پروژه های مختلف زیرپیاده سازی شده و از نظر سرعت و امنیت تست شده است و همچنین به دلیل
قابلیت چند منظوره بودن ,این امکان را به سیستم داده است که اغلب نیاز های آینده کاربر را فراهم نماید .
 )6سرعت :
سرعت یکی از مهمترین آرمان ها برای کاربران می باشد.این سیستم به علت کد نویسی بهینه و استفاده صحیح از دیتابیس
دارای سرعت قابل قبولی برای کاربران می باشد.
 )7طراحی : responsive
پنل مدیریت وب سایت به صورت  Full Responsiveبوده و قابل نمایش در مانیتورهای مختلف با اندازه های مختلف و
تبلت و موبایل می باشد.
 )8مدیریت فایل :
حجم زیاد فایل های آپلود شده ،عدم مدیریت آن ها و عدم استفاده مجدد از فایل های قبلی آپلود شده مشکلی هست که
بسیاری از نرم افزار ها را دچار افت رضایتمندی مدیر سایت کرده است.
این سیستم با داشتن یک مدیریت فایل بهینه و جامع با قابلیت فولدر بندی و انواع کارها این امکان را به مدیران سایت
می دهد تا بتوانند در هر کجا از تمام فایل ها و اطالعات قبلی به راحتی استفاده کنند.
 )9گزارش گیری دقیق:
این سیستم با قابلیت ثبت رد پای کاربر حتی ناشناس از زمان ورود به سایت تا خروج آن،
گزارش های مدیریتی از کارشناس های سایت برای ادمین ،امکان نمایش بازدید ها و انواع گزارش ها در فواصل مختلف
امکانات مختلفی را در اختیار مدیران سایت قرار می دهد.
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 )11ایجاد قسمت های جدید به صورت داینامیک:
تمام منوها و قسمت ها به صورت داینامیک قابل توسعه و اضافه شدن به وب سایت می باشد.
 User Interface )11ساده و یکسان :
یکی از مهمترین فاکتور های یک سیستم داشتن یک ظاهر زیبا ،شکیل ،جذاب و ساده است که بتواند همه کاربران با
سلیقه های مختلف را جذب کند و به عالوه امکان استفاده برای کاربران را با هر سطح معلومات کامپیوتری ،داشته باشد.
سیستم گروه مهندسی لبخند با استفاده از تجربیات طراحان خود توانسته به یکی از  UIهای مطرح تبدیل شود.

:Seo Base )12
هرچند یک وب سایت بسیار جذاب و قدرتمند باشد ولی دارای بازدید کمی باشد عمال به خواسته خود نرسیده است.
این سیستم به صورت  Seo baseطراحی و پیاده سازی شده است که در هر صفحه از صفحات داخلی وب سایت امکان
تغییر آرمان های صفحه و ثبت مطالب و کلمات کلیدی برای موتور های جست و جو به صورت اختصاصی را دارا می باشد.
 )13چند زبانه بودن:
زیر ساخت این سیستم امکان چند زبانه کردن وب سایت را مهیا میکند .
 )14طراحی اختصاصی:
با توجه به اهمیت جذابیت سایت ،بعد از ورود کاربر به سایت ،فقط چند ثانیه فرصت هست که کاربر پنجره وب سایت را
ببندد یا شروع به خواندن مطالب سایت کند .در بسیاری از وب سایت های شرکت های بزرگ از قالب های آماده با ظاهر
یکسان و شبیه به هم استفاده شده است .گروه مهندسی لبخند با دارا بودن طراحان خالق ایجاد یک وب سایت جذاب را
تضمین می کنند.
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 )15امکان فعال سازی  watermarkبرای تصاویر مهم وب سایت:
اکثر شرکت ها و کارخانه ها برای حفظ دارایی معنویی مطالب و تصاویر خود نیاز به گرافیست هایی دارند که لوگوی سایت
را همواره زیر یا پشت تصاویر قرار دهند .زیر سیستم  watermarkامکان ثبت لوگوی برند شما را به صورت کامآل اتوماتیک
میسر می سازد.

 )16ماژول تیکت و مشاوره انالین:
یکی از مهمترین مسائل فروش بخش پشتیباتی فروش قبل از فروش و خدمات پس از فروش محصوالت است .ماژول
مشاوره انالین امکان دسته بندی مانند مشاوره فنی ،حقوقی ،مالی و غیره را دارند که در صورت انالین بودن هر واحد گفت
و گو شروع و چت اغاز می شود .در ماژول  Ticketingمشتریان با وارد شدن به پنل کاربری خود در صورت هر گونه در
خواست می توانند در خواست خود را به واحد مربوطه و با اولویت های مختلف و امکانات دیگر به واحد مربوطه ارسال
کنند .سپس در مراجعه بعدی اخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده کنند.
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دموی آنالین پنل مدیریت :
برای مشاهده پنل مدیریت به صورت ازمایشی به آدرس زیر بروید:

http://demo.smilelink.ir/smileadmin

Username: admin
Password: 123456

برخی از نمونه کار ها:

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت خودروسازی کارمانیا (وابسته به گروه کرمان خودرو) :
www.karmania-auto.ir
طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت ساختمانی ساختمان کو (بزرگ ترین سایت ساختمانی ایران):
www.sakhtemanco.com
طراحی و پیاده سازی وب سایت مجموعه کارخانه جات گروه صنعتی فوالد بهمن:
www.fbasankar.com
طراحی و پیاده سازی وب سایت گروه صنعتی یاراب:
www.sitelooleh.ir
طراحی و پیاده سازی وب سایت فرهنگی قلم شیدا:
www.ghalamesheyda.com
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زیر سیستم های نوین:
این زیر سیستم ها با امکان اتصال به پنل ،قابلیت های ویژه ای را در زمینه مدیریت محتوا  SEO ،و گزارشات بازدید از وب سایت
در اختیار مدیران سایت قرار می دهد.
 )1زیر سیستم تامین کننده محتوا :
یکی از مهمترین موضوعات یرای  SEOنیاز به دیتابیس بزرگ و جامع برای آن صنعت می باشد.
این سیستم با قابلیت معرفی سایت های مرتبط ،امکان جمع آوری اطالعات را به صورت خودکار در هر لحظه دارا می باشد.
این سیستم می تواند با تنظیم اولیه به صورت خودکار روزانه هزاران مطلب در زمینه های مختلف را به عنوان اخبار ،مقاالت ،مطالب
مفید و غیره فراهم و به دیتابیس برای نمایش ان در سایت به صورت تنظیم شده اضافه کند.
نمونه این سیستم :
http://www.softstreet.ir
http://www.newsstreet.ir
 )2زیر سیستم تغییر دهنده مطلب :
همان طور که می دانیم بارگزاری مطالب جدید داخل وب سایت در زمینه بازدید و  SEOکمک بسیار زیادی می کند ولی کپی این
مطالب دقیقآ با همان ساختار تاثیر جمله بندی از نظر موتور های جست و جو از جمله  Googleتاثیر ان را کمتر می کند.
این زیر سیستم با داشتن دیتابیس جامع خود عبارت ها و ساختار جمله را تغییر می دهد و متن جدیدی با همان معنی ولی با
ساختار جمله بندی متفاوت تولید می کند.
 )3ربات وارد کننده دیتا :
یکی از فاکتور های مهم برای موتور های جست و جو لینک وب سایت شما در بالگ ها و شبکه های اجتماعی است .این زیر سیستم
با گرفتن نام کاربری و کلمه عبور به بالگ های معروف با توانایی انتخاب وصل شده و مطالب وب سایت شما را به صورت اتوماتیک
و زمان بندی شده منتشر و به اشتراک می گذارد.
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برخی از مشتریان ما :
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