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  هاي  ها و شاخص قابلیت  -١

  افزارکارکردي نرم
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نرم افزار    يستمهایرسیز  یتمام  تیسند، قابل  نیا  1  وستیدر پ  دیتوجه داشته باش

  ای یعنوان شده است. شما ممکن است بخش ) 7فراگستر (نسخه  يادار ونیاتوماس

خر  يادار   ونیاتوماس  يها ستمیرسیز   یتمام به   دیباش  ده یرا  متعهد  فراگستر  لذا 

نام آن ز  ییهاستمیرسیاز ز  ییتهایقابل  لیو تحو  ياندازراه  در    ستمیرسیاست که 

  .) صراحتاً درج شده باشد6 وست یفاکتور فروش (پ شیپ

  

  
 در صورت فعالسازي ارسال پیامک   1

  )7ه  (نسختحت وب    ادارياتوماسیون نرم افزار -١-١

  میزکارهوشمند 

 يادار  ونیاتوماس  يهارسامانهیفرض به ز شیورود پ 

 آمار مکاتبات کارتابل کاربر  تیامکان مشاهده خالصه وضع 

 مشاهده اخبار و اعالنات سازمان  امکان 

 يادآوریثبت   ،لیست انجام کاراستفاده از   امکان 

  هاي تنظیم شدهسوابق یادآوريتعیین یادآوري و مشاهده   

ــان  ــاهده تقو امکـ ــارمیمشـ ــو رو يکـ ــازمان  يدادهایـ و درج  یسـ

 رویدادها

ــان  ــان اطالع امکـ ــرو یرسـ ــو يدادهایـ ــده در تقـ ــدرج شـ  میمنـ

 1  کوتاه  امیبا پ  یسازمان 

 سخن روز و  روز، تابلو اخبار و اعالنات  ریمشاهده تصو  امکان 

 هانیها و جانشها و اطالعات سمتآمار نامه  مشاهده 

ــان  ــتجو امکـــ ــت انجام در جســـ ــار در مفهرســـ ــاریکـــ  زکـــ

 يادارونیاتوماس

 زکاریشده در مهیتعب  يهاجتیو  يسازیشخص  امکان 

هـاي تعریـف شـده   تـم  يبنـدرنگ  نیـیو تع  يسـازیشخص  امکان 

 افزارنرم  براي

ه ســا عیســر یدسترسـ يونــدهایپ نیـیتع   ي نــرم افــزارهـافرم ریـب

   یاصل  يدر منو

 يمنتسب به کاربر جار  يهاسمت  نیب   ییجاجابه  امکان 

و  یحســب دسترســ گــریبــه کارتابــل کــاربران د یدسترســ امکــان 

 یدر ساختار سازمان   يکاربر جار  گاهیجا

 نگاه  کیگزارش کارکرد سامانه در   

 سامانه  نیو آفال  نیآنال  يراهنما 

نامــه، ارســال فایــل و جریــان کــار دسترســی ســریع جهــت ایجــاد  

 جدید

 امکان دسترسی به سوابق یک سمت 

  گردش مکاتباتکارتابل و 

ــت  ــاهده فهرسـ ــه مشـ ــل بر يهانامـ ــود در کارتابـ ــاس موجـ اسـ

 خیتـار  نامـه،خیاطالعات شـماره نامـه، موضـوع نامـه، فرسـتنده، تار

 نامهورود به کارتابل، نوع

و انتقــال نامــه بــه  یدرختــصــورت کارتابــل به يبنــدامکــان گــروه 

شــده  فیــتعر نیبراســاس قــوان  ایــ یپرونــده بصــورت دســتریز هــر

 در کارتابل

ــیامکــان تع  ــداد رد نی ــافیتع ــر صــفحه  يه ــل مشــاهده در ه قاب

 کارتابل

شـده حسـب   افـتیدر  يهانامـه  ينحـوه مرتـب سـاز  نییامکان تع 

ــار ــتیدر خی(ت ــتنده، اف ــاع، فرس ــتنده ارج ــده، فرس ــفور، پرون ، تی

، نده نشــدهاخوانــده شــده/خو، موضــوع، ارجــاع خیتــار، نامــه خیتــار

 نوع نامه)، کننده  جادیا،  اصل/رونوشت
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ــ  ــتجو ب ــان جس ــه نیامک ــدر يهانام ــب ی افتی ــل برحس درکارتاب

 و موضوع نامه  يریشماره نامه، شماره رهگ

 آن  يهاپوشه  ریامکان جستجو در کارتابل و ز 

ــ  ــات شخص ــاهده ارجاع ــان مش ــام یامک ــات  یو تم ــریدارجاع  گ

 نامه  لیکنندگان نامه ذافتیدر

 یســازمان  يهــاپســت يازاهامکــان ایجــاد و اختصــاص کارتابــل بــ 

 کاربر

ــ  ــان دسترس ــاربران د یامک ــل ک ــه کارتاب ــریب ــب  گ ــله حس سلس

 مراتب چارت سازمانی  

 نیجانشـ  يکـه کـاربر جـار  یبـه کارتابـل کـاربران   یامکان دسترس 

 است  شانیا

ــو  ــاربران د یبخشــ ضیامکــان تف ــه ک ــاربر ب ــل ک ــریاز کارتاب در  گ

 شده  فیتعر  یبازه زمان 

 نشده در کارتابل  دخواندهیجد  يهانامهد  اعالن خودکار تعدا 

ــه  ــعیت نام ــر وض ــان تغیی ــده / امک ــده نش ــه خوان ــل ب هاي کارتاب

 خوانده نشده

ــان تع  ــیامکـ ــدرنگ نیـ ــه يبنـ ــوع نامـ ــده افتیدر يهاموضـ شـ

 کارتابل  نیبراساس قوان 

نامــه و مشــاهده گــردش و ارجاعــات  يهــامکان نیمشــاهده آخــر 

 نامه

 Word شــگریرایشــده توســط وجادیاي هانامــهمتن لیامکــان تبــد 

 ریبه تصو

 ایـــ Thumbnailsصـــورت شـــده بهوستیپ يهـــالیـــفا شینمـــا 

 هالیفا  افتیبا امکان در  یفیرد

 نمایش هوشمند مکاتبات مرتبط 

تعریـف  شیاز پـ يهـاالگوهـا و قالـبامکان ایجاد نامـه بـر اسـاس   

 شده

 ایجاد نامه مشابه در قالب و سربرگی جدیدامکان   

  امضا دو تا  و  یو فارس  یسیانگل  يهاقالب نامه  فیامکان تعر 

ــو  ــتفاده از انـ ــان اسـ ــگریرایع واامکـ ــ شـ ــت ) Wordو  ی(وبـ جهـ

  کاربر  يشده برا نیینگارش متن نامه بر حسب قالب تع

ــه  ــان الصــاق بدن ــور  و پیوســت امک ــه ط ــق اســکنر ب ــه از طری نام

  لیفا  یفراخوان   ایو  میمستق

ــه بمنظــور   ــراي نام ــره موضــوع پرکــاربرد ب ــف و ذخی امکــان تعری

  عدم تایپ مجدد

 جــادیهــاي مــرتبط (پیــرو و عطــف) در هنگــام اامکــان درج نامــه 

  نامه

در  وســتیپ يهــالیدر حجــم و نــوع فا تیمحــدود نیــیامکــان تع 

  بارگذاريهنگام  

  
 مدیریت فاکس   سانسیل هیدرصورت ته  2
 در صورت تهیه لیسانس مدیریت پست الکترونیک   3
 ECEدر صورت تهیه لیسانس پروتکل ارتباطی  4
 هاي مرتبط در صورت تهیه لیسانس  5

بــر  یدهــها مطــابق ســاختار شــمارهبــه نامــه یدهــشــماره امکــان 

  اساس فرمت هاي قابل تعریف در نرم افزار

ــان قفــل کــردن پیش  ــرایش همزم ــوگیري از وی ــه و جل ــویس نام ن

 نویس نامهپیش

 نویس نامهایجاد نامه مشابه از پیش 

نـویس نامـه بـه کـاربران دیگـر در جهـت اخـذ امکان ارجاع پـیش 

 نامه یا ثبت  امضا

کـه   يافـراد  ين انتخـاب امضـا هنگـام ثبـت و صـدورنامه بـراامکا 

  چند امضا هستند.  يدارا

  نامه  جادیدر هنگام ا  و محرمانگی  تیفور نییامکان تع 

ــتعر  ــکل فی ــهواژ دی ــه جهــت  ياه ــه نام ــا ب ــوع و انتســاب آنه متن

  اههژوادیکل  هیجستجو بر اساس کل

شــده  افــتیدر يهانامــه يامکــان ارجــاع و درج شــرح ارجــاع بــرا 

 رندهیچند گ  ای  کیدر کارتابل به  

  در هنگام ارجاع نامه  ییگومهلت پاسخ نییتع 

ــان ته  ــامک ــامل(چاپ متن هی ــه ش ــاپ از نام ــواع چ ــه،ان ــاپ  نام چ

ــه ــدون ســربرگ و ت برگ، چــاپ مــتن بــدون امضــا، چــاپ مــتن ب

، چــاپ pdf، چـاپ مـتن در امضـابرگ وتــهمـتن بـدون سـربرگ و 

ــات ــات و ارجاع ــه اطالع ــتن ب ــاپ م ــه، چ ــتنام ها، همراه رونوش

ارجاعات، چــاپ ارجاعــات، چــاپ همــه رنــدگان،یهمراه گچــاپ بــه

  )هیو جواب   ادداشتیچاپ  

چـاپ همزمـان مـتن،   تیـاز نامـه بـا قابل  ژهیـچـاپ و  هیـامکان ته 

 PDF  لیمرتبط و ضمائم نامه در قالب فا  يهانامه

ــا   ــراي آنه ــه و صــدور دســتور پرینــت ب ــد نام امکــان انتخــاب چن

 بصورت همزمان

  امکان تعریف چندگیرنده در ارجاع سریع 

گان مــورد نظــر از طریــق فکــس از رنــدیامکــان ارســال نامــه بــه گ 

    2داخل کارتابل

از  لیــمیگان مــورد نظــر از طریــق ارنــدیامکــان ارســال نامــه بــه گ 

  3داخل کارتابل

از  ECEگان مــورد نظــر از طریــق درنــیامکــان ارســال نامــه بــه گ 

   4داخل کارتابل

ــان   ــیتعامک ــد نی ــرا يزمانبن ــه از طر يب ــال نام ــارس ــس،  قی فک

 ECE5  ای  لیمیا

ــامکــان تعر  ــو اســتفاده از کل عیارجــاع ســر فی ــیترک يهــا دی  یب

  عیارجاع سر  يبرا

ــان تعر  ــامک ــا فی ــر امض ــتفاده از کل عیس ــو اس ــا دی ــیترک يه  یب

  عیسر  امضا  يبرا

ــان یامکــان با  ــا یگ ــده ه ــا در پرون ــه ه ــان یبا ينام ــ یشخصــ یگ  ای

  یسازمان 
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ــان تعر  ــامک ــان یبا فی ــر یگ ــتفاده از کل عیس ــو اس ــیترک يهادی  یب

  عیسر  یگان یبا  يبرا

 ماننــد یحســب اطالعــاتبرها نامــه افتنیــامکــان جســتجو و  

ــماره ــماره رهگ(ش ــنامه، ش ــه، پرونده يری ــه، انام ــده،ینام  جادکنن

ــه،خیتار ــتنده، گموضــوع نام ــده،ینامه، فرس ــه،یدب  رن ــه، نوع رخان نام

ــان باارجاع ــه، مک ــان ینام ــه در دب  یگ ــه،ینام ــار رخان ــان یبا خیت  یگ

ــه،یدردب  ــانگ رخانـ ــماره ،یمحرمـ ــهخیتار رده،نامه واشـ وارده،  نامـ

ــفور ــکل ت،ی ــده،لیتحو ها،واژهدی ــر اســاس  ارســال) ينحــوه دهن ب

  کاربر  یسطوح دسترس

انتقــال آن بــه فهرســت و  داخــل کارتابــل هايامکــان حــذف نامــه 

  نامه هاي حذف شده

  PDF  فرمتبه    Word  ای  یوب   يهانامه  لیامکان تبد 

 لیــفا کیــبصــورت  هاتوســیبدنــه نامــه بهمــراه پ افــتیامکــان در 

  فشرده

 شدنشده قبل از شمارهجادیا  يهانامه  شینماشیامکان پ 

 امکان مشاهده کارتابل کاربران در سایر سازمانها 

 انتخاب فایل و صفحات در هنگام ارسال نامه 

ــزودن   ــ Watermarkافـ ــا شی(پـ ــاهده شینمـ ــام مشـ ) در هنگـ

  Word  يهانامه  شینماشیپ

  نامه  يدادهایها و روامکان مشاهده الگ 

ــا  ــان اعط ــ يامک ــرا یدسترس ــده ب ــرل ش ــاهده يکنت ــه و  مش نام

 محرمانهارجاعات  

 شرفتهیپ  يدر فرم جستجو  لترهایف  يساز  رهیامکان ذخ 

   اقدامات ارجاعات و و ردیابی پیگیري

، امضـا(جهـت استحضـار، جهـت اقـدام، جهـت  امکان ارجـاع نامـه   

چنـــد  ایــ کیـــارجاعــات متفـــاوت بــه  يهاو درج شــرح و ...)

 رندهیگ

 درج فایل در هنگام ارجاع نامه   

ــه   ــه ب ــاع نام ــان ارج ــامک ــ کی ــازمان  ای ــد س ــد واح ــو کل یچن  هی

 هاپرسنل عضو واحد

کـاربر بـه منظـور ارجـاع نامــه  يارجـاع خـاص بــرا فیـامکـان تعر 

 یسازمان شده در چارتنییتع  یخارج از سطوح دسترس

ــازپس  ــان ب ــدن آن ارجاع يریگامک ــده نش ــورت خوان ــه در ص نام

 ارجاع  رندهیتوسط گ

رت محرمانـــه و مشـــاهده ارجاعـــات امکـــان ارجـــاع نامـــه بصـــو 

 الزم  یمحرمانه در صورت داشتن سطح دسترس

ــدام و قرارگ امکــان ارجــاع  ــه جهــت اق ــنام ــه در  يری  فهرســتنام

 ارجاع  رندهیگم،  فرستنده ارجاع و فهرست اقدا يریگیپ

  
 در صورت تهیه لیسانس نسخه چندسازمانی   6
 در صورت فعالسازي زیرساخت ارسال پیامک  7
 در صورت تهیه لیسانس مدیریت پست الکترونیک  8

ــوع فور  ــاب ن ــان انتخ ــامک ــاد تی ــاع (ع ــور ،يارج ــ ،يف ) در یآن

 يبــرا میقابــل تنظــ ییپاســخگوهنگــام ارجــاع نامــه و درج مهلــت 

 رندهیگ

 ارجاع  رندهیگ  يبرا  ییمهلت پاسخگو نییامکان تع 

 متن ارجاع  عیمتون پرکاربرد جهت درج سر  فیامکان تعر 

 یگان و ارجاع گروهدرن یگروه گ  جادیامکان ا 

ــه  ــاهده نام ــامش ــده يه ــال ش ــت ارس ــده درفهرس ــاع ش ها و ارج

 نامه و نحوه گردش آن  يهاتعیین آخرین مکان

ــان ارجاع  ــه درگاهامک ــه ب ــانام ــا يه ــازمان ریس ــام  يهاس در هنگ

    6نیبصورت چند سازما ستمیاستفاده از س

 يهــايریگیجهــت اقــدام در فهرســت پ يهانامــه يریــگیامکــان پ 

  فرستنده ارجاع

بـــه مشـــاهده رونوشـــت پنهـــان در صـــورت وجـــود  یدسترســـ 

  کاربر  يالزم برا  یدسترس

 یکــیاعــات بصــورت گرافو مشــاهده گـردش ارج يریــگیکنتـرل، پ 

  و درختواره

بــه فرســتنده در صــورت عــدم پاســخ بــه نامــه در  امــکیپ ارســال 

   7شده نییمهلت پاسخ تع

 8ارجاع نامه  رندگانیبه گ  لیمیا  ارسال 

 ارجاع خودکار به محض دریافت نامه   

 مکان دریافت اطالع رسانی به محض ورود نامه به کارتابلا 

 اقدام  يدارا  يهانامه یاختتام گروه 

 نامه يناظر بر رو نییتع 

 رخانهیدب   ایثبت نامه از کارتابل و   نیقوان   فیامکان تعر 

 خوانده شده ينامه ها  يرو  يگذارامکان نشانه 

  ها و مرسوالت/ مدیریت بسته  وبدبیرخانه 

  بسته هافهرست 

ــوع بســته، ثبــت بســته هــاي وارده و صــادره  ــات ن  (شــامل اطالع

ــه ــدي، دبیرخان ــه بن ــت، طبق ــوع دریاف ــتی، ن ــرکت پس ــوع ، ش ن

، وضــیحاتت، موضــوع، تــاریخ ثبــت، تــاریخ دریافــت، کــدبار، پســت

 گیرنده)،  فرستنده

انتسـاب بسـته بـه نامـه هـاي ثبـت شـده در فهرسـت نامـه امکان   

 ها

هاي در راه بــراي دبیرخانــه مقصــد و امکــان گــزارش از بســته 

 رسید یا عودت بسته ها

  ها فهرست نامه

ــه  ــت نامـ ــاهده فهرسـ ــده در کارتابل يهامشـ ــت شـ ــا و ثبـ هـ

  یحسب دسترس  هارخانهیدب 
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 ماننـــد یها حســـب اطالعـــاتنامـــه افتنیـــامکـــان جســـتجو و  

ــنامه، شــماره رهگ(شــماره ــده  يری ــه، پرون ــه، انام ــده،ینام  جادکنن

نامــه، نوع رخانــه،یدب  رنــده،ینامه، فرســتنده، گنامــه، موضــوع خیتــار

ــان باارجاع ــه، مک ــان ینام ــه در دب  یگ ــه،ینام ــار رخان ــان یبا خیت  یگ

ــه،یدردب  ــانگ رخانـ ــماره ،یمحرمـ ــهخیتار وارده،نامه شـ وارده،  نامـ

 ارسال)  ينحوه  دهنده،لیتحو  ها،واژهدیکل  ت،یفور

 يهــاروش ازیکــیبــه  رخانــهیدب  ســتمیها در سامکــان ثبــت نامــه 

 ECEنامـه  شـده،لیمینامـه، اسـکن نامـه، نامـه ا  ریتصـو  بارگذاري

  9  از کاربران  شدهافتیدر  سینوشیو پ  شده

وارده، نامـــه  خیوارده، تـــار نامهنامـــه (شـــماره ثبـــت مشخصـــات 

ــه،یدب  ــده، موضــوع، فرســتنده، گ رخان ــدگان،یپرون ــوع ارجــاع،  رن ن

 ت،یــفور ،یمحرمــانگ دهنــده،لیارجــاع، تحونــوع ارســال، متن

  )هادواژهیکل

  )رویپ  (عطف و مرتبط  يهادرج نامه 

ــه نامــه از طر یلیفــا يهــاوســتیدرج پ  ــب ــفا بارگــذاري قی ــ لی  ای

  درج از اسکنر

  شدهاسکن  ریو گردش تصاو  یینماکوچک  ،ییبزرگنما 

نامــه و درج در صــفحه مــوردنظر بدنه لیــفا بارگــذاريامکــان  

  کاربر

در هنگـــام  هـــالینـــوع و حجـــم فا تیمحـــدود نیـــیامکـــان تع 

 بارگذاري

ــرا  ــت ب ــام ثب ــت هنگ ــت رونوش ــان ثب ــک گتک يامک ــدگانیت  رن

  رونوشت

ــرار یامکــان بررســ  ــت شــماره تک ــه وارده در دب  يثب ــهینام و  رخان

  نامه ثبت  ازشیفاکس پ

ــواع چــاپ از نامــه شــامل هیــامکــان ته  نامــه، مــتن (متنچــاپ  ان

دون سـربرگ مـتن بـدون سـربرگ و تـه،  امضـابدون   برگ، مـتن ـب

ــه ــابرگ وو ت ــتن در امض ــات و ارجاعاتpdf، م ــه،، اطالع ــتن  نام م

ــه ــتبـ ــاپ ب همراه رونوشـ ــراه گها، چـ ــدگان،یهمـ ــات،  رنـ ارجاعـ

  )هیو جواب   ادداشتی  ،ارجاعاتهمه

چـاپ همزمـان مـتن،   تیـمـه بـا قابلاز نا  ژهیـچـاپ و  هیـامکان ته 

  لیمرتبط و ضمائم نامه در قالب فا  يهانامه

  دهندهلیارائه به تحو  يبرا  نامهدیچاپ رس  هیامکان ته 

 یو دسترســ رخانــهیب در د نامــهیگان یبا يهاپرونــده فیــامکــان تعر 

  کاربر  یحسب دسترس  رخانهیدر دب   شدهیگان یبا  يهابه نامه

نامـه بـا سـطح   يبدنـه  يهـالیفا  يسـازو مرتب  ییجاامکان جابـه 

 یدسترس

ــه  ــال نام ــان ارس ــده از ثبت يهاامک ــیش ــااز روش یک ــال  يه ارس

 ECE 10فاکس،    ل،یمیا  قیازطر

  رخانهیشده در دب ثبت  يهامشابه نامه  نامه  جادیامکان ا 

  شدهثبت  يهاامکان ارجاع مجدد نامه 

  
 مدیریت پست الکترونیک   و  ECEپروتکل ارتباطی  نسسایل هیدر صورت ته 9

 هاي مرتبط در صورت تهیه لیسانس  10
 در صورت تهیه لیسانس مدیریت پست الکترونیک و فعالسازي ارسال پیامک   11

 یها با سطح دسترسامکان ابطال نامه 

  رخانهیدب   يبرا  شدهفیتعر  يهایگان ینامه در با  یگان یامکان با 

ه نامــه در هنگــام ثبـت و جســتجو براســاس  ثبــتامکـان   بارکــد ـب

  بارکد

   11براي گیرندگان نامه لیمیو ا SMS  قیاز طر  یاطالع رسان  

 هاي دبیرخانهجستجو در فهرست 

 تنظیم تعداد سطر، ستون و فیلدها در فهرست نامه و گیشه 

ــتنده  ــا فرسـ ــده یـ ــاب گیرنـ ــتفاده در انتخـ ــه و اسـ هاي متفرقـ

 هاي بعديثبت

 ها در دبیرخانهالزامی نمودن پاسخ به نامه 

 و گزارشهاي دبیرخانه  مرتبط سازمان  يهازارش نامهامکان گ 

  در نرم افزار  Word شگریرایو

مرورگرهاي   آخر  نسخه  دو  از  استفاده  با  کارایی  -IE-Chrome(بهترین 

Firefox    نصب  -خواهد بود  دردسترسWord 2010 SP2    به باال بر روي

  به باالتر)   7کالینت کاربران و از ویندوز 

ــان  ــودن امک ــاز نم ــزار  ب ــرم اف ــر  Wordن ــیط مرورگ ــارج از مح خ

 توسط نرم افزار و انتقال متن به نرم افزار

ــامکــان تعر  ــب نامــه (ســربرگ فی ــانــواع قال و  Wordبرگ) در ه، ت

 یر اساس قالب انتخاب ها ب نامه  جادیا

 و انگلیســی امضــاو دو  امضــاتــک  يهــاانــواع قالب فیــامکــان تعر 

 Wordدر 

ــد  ــان تب ــه ا لیامک ــده در جادینام ــو Wordش ــه تص ــله  ریب بالفاص

 نامه  سینوشیپ رهیبعد از ذخ

همــراه بــا  Wordشــده در  جــادیا يهانامــه شینمــاشیمشــاهده پ 

 شدهفیتعر  يهاتگ  يمشاهده محتو

 بدون امضا و سربرگ Word بدنه نامه  افتیدر 

  Add-insدر قالب  Wordافزونه 

ــه (  ــب افزون ــ) تولAdd-Insنص ــرا دی ــتقل ب ــده مس ــزار نرم يش اف

Word ) و  يگذارشـــماره جـــاد،یجهـــت ا )2016،2013نســـخ

 ارجاع نامه

صــورت مســتقیم در نامــه به سینــو شیامکــان ایجــاد و ارجــاع پــ 

   Wordافزار  نرم

نـرم افــزار در کــاربر شـده  جـادیا يهاسینوشــیپ بـازنمودنامکـان  

Word 

ــتیدر ثبــت و امکــان  ــد اف صــورت مســتقیم در به کاتوریشــماره ان

   Word  افزارنرم

ــادیا Wordمختلـــف  يهـــاقالب یامکـــان فراخـــوان   ــده از  جـ شـ

 يادارونیاتوماس

ــعطــف و پ جــادیا  ــام ا روی ــه در داخــل نرم جــادیدر هنگ ــزار  نام اف

Word   
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  تبدیل گفتار به متن  

مرورگر  ( از  ا   chromeبا استفاده  به  اتصال  و  نترن یو در صورت  ت 

پروتکل   میتنظه  ب   ازی به باالتر ن   60نسخه    chromeاستفاده از مرورگر  

https خواهد بود ي ادار ونیسامانه اتوماس  تیوب سا  يبر رو (  

 زکاریگفتار کاربر به متن در م  لیامکان تبد 

 گفتار کاربر به متن و درج شرح ارجاع نامه  لیامکان تبد 

 گفتار به متن و درج در متن نامه  لیامکان تبد 

 تقویم سازمانی و مدیریت جلسات 

 به کاربران  یو دسترس  يکار  يهامیانواع تقو  فیامکان تعر 

 میدر تقــو یهفتگــ ایــامکــان درج رخــدادها بصــورت روزانــه  

 یسازمان 

و حــذف  شیرایـجهـت مشـاهده، درج، و یدسترسـ نیـیامکـان تع 

 به کاربران  یسازمان  میدر تقو  دادهایرو

ــ  ــت و تنظ ــات میثب ــرار مالق ــان ق ــوزم ــات در تق ــا و جلس  میه

 یسازمان 

 در سال لیتعط  يروزها  فیامکان تعر 

 روزانه در هفته  يکارساعات  فیامکان تعر 

  از کاربران  یگروه  يبرا  دادهایامکان درج رو 

  جلسات  یکنترل تداخل زمان  

ــان   ــدرج امک ــرا يادآوری ــات يب ــراد  جلس ــراي اف ــایش آن ب و نم

  مربوطه

ــ  ــرو يدآورای ــ يدادهای ــام سررس ــده در هنگ ــت ش ــط  دیثب توس

  12  پیامکو   لیمیا

در اتوماســیون هــاي تعریــف شــده میتقو يســازهمگامامکــان  

 لیموجود در موبا  يهامیتقو  ریبا سا  اداري

 Sync گوگل  میجلسات با تقو میتقو 

 امکان ارسال رویداد تقویم سازمانی به کارتابل 

ــان   ــیتعامک ــه رو نی ــه ( يآدرس جلس ــوLocationنقش  می) در تق

 یسازمان 

 سامانه تبادل فایل 

 يادار  ونیدر کارتابل اتوماس  لیفا  افتیامکان ارسال و در 

و کــاربران بــر  یبراســاس واحــد ســازمان  یاعمــال ســطوح دسترســ 

 قابل انتقال  لینوع و حجم فا يرو

ــتق  ــال مس ــان اتص ــذار میامک ــت بارگ ــکنر جه ــتگاه اس ــه دس  يب

 هالیفا

ــاهده و در  ــتیمشـ ــالیفا افـ ــ هـ ــل اتوماسـ  يادار ونیدر کارتابـ

 گانرندیگ

ــد  ــذف فا تیریم ــالیح ــادل  يه ــدهتب ــازه ش ــان  در ب ــل  یزم قاب

 فیتعر

 (چت سازمانی) یسازمان يو گفتگوها هاامیپ

 بصورت همزمانچت بین دو کاربر    امکان 

  
 در صورت تهیه لیسانس مدیریت پست الکترونیک و فعالسازي ارسال پیامک   12
 در صورت تهیه لیسانس نسخه چندسازمانی   13

 ریکـاربر جهـت انتخـاب سـا  يبـرا  یسـطح دسترسـ  نیـیامکان تع 

 یسازمان   يکاربران در گفتگو

  امیپ  افتیاعالن در لحظه در زمان در  افتیدر 

  کاربران  نیب   یسازمان   يگفتگوها  يگروه برا  جادیا  امکان 

 ها امیمجاز در پ  ریو تصاو  لیارسال فا  امکان 

  فایلهاي ارسالیمکان کنترل حجم و نوع  ا 

  در چت یصوت  امیارسال پ  امکان 

  کاربران  نیب   ياخذ گزارش از گفتگوها  امکان 

  یسازمان   يدر گفتگو  یسطح دسترس نییتع  امکان 

  انجام شده هر کاربر  يگفتگوها  ویآرش  مشاهده 

  نام کاربر  لیتبادل شده ذ  امیپ  نیآخر  شینما 

  توسط مخاطب  امیدر صورت خواندن پ یآب  کیدو ت  شینما 

  کاربر  کیرد بدل شده با    يهاامیپ  نیجستجو ب   امکان 

ــفا Drag and Drop امکــان  ــو  طیمجــاز در محــ يهــا لی گفتگ

 ارسال  يبرا

همـراه و ارسـال آن امکان عکـس گـرفتن از طریـق گوشـی تلفـن   

 در لحظه در پنجره گفتگوي سازمانی

  یو ساختار سازمان ه یو اطالعات پا ماتیتنظ

 )  ی(درختواره سازمان   هممرتبط به  يسازمانها  فیامکان تعر 

ــ  ــال دسترس ــان اعم ــا یامک ــازمان ه ــه يس ــرتبط ب ــت م هم جه

    13ی  سازمان   نیب   افتیارسال ودر

ــان تعر  ــامک ــازمان و گروه فی ــواع س ــدان ــازمان يبن ــاس س ها براس

  نوع  

 نیبــ نامــه هــا افــتیدر جهــت ارســال و یامکــان اعمــال دسترســ 

  انواع سازمان

  هر سازمان  یچارت سازمان   فیامکان تعر 

ــان   ــفامک ــاهده  تعری ــنلو مش ــاب پرس ــازمان  و انتس ــت س  یپس

  یچارت سازمان  يمشخص از رو

  پرسنل  کیبه    یپست سازمان   ایچند سمت    فیامکان تعر 

  پرسنل  یهر پست سازمان   يمتعدد به ازا  امضا  فیامکان تعر 

 یو اعمـال دسترسـ  یقـیها/ افـراد حقانـواع شـرکت  فیـامکان تعر 

  به کاربران جهت مکاتبه براساس نوع

  خارج از سازمان  یقیها و افراد حقشرکت  فیامکان تعر 

ــارت سازمان   ــرل چ ــتفاده از کنت ــان اس ــه مریامک ــب) در (سلس ات

  جادنامهیزمان ا

ــارت سازمان   ــرل چ ــتفاده از کنت ــان اس ــب) در یامک ــه مرات (سلس

  زمان ارجاع نامه

بــه  افتــهیاختصــاص  یســازمان  يپســت هــا هیــامکــان مشــاهده کل 

  یپرسنل با زمان شروع و خاتمه پست سازمان 
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 فیـپسـت و تعر  يامکان مشـاهده اشـخاص بـدون سـمت و اعطـا 

  کاربر  شیرایدر زمان و  امضا

ــامکــان تعر  ــام کــاربر فی نحــوه  نیــیتع و در قســمت کــاربران ين

  )یدوعامل  ندوز،یاز طرق (فرم، و  یکیاز  ستمیورود به س

ــان تغ  ــامک ــز ورود/ و ریی ــرم ــام کاربر شیرای ــاربر در /ين ــذف ک ح

  قسمت کاربران

ه گروه  هـا بـه کـاربر   یدسترسـ  يهـا و اعطـاامکان انتساب کاربر ـب

 در قسمت کاربران

کـاربران  يمحـدوده مجـاز اسـتفاده از نـرم افـزار بـرا  فیامکان تعر 

  زمان  کیبه تفک

کـاربران  يمحـدوده مجـاز اسـتفاده از نـرم افـزار بـرا  فیامکان تعر 

  شناسه شبکه  کیبه تفک

(مجـــوز هـــا) شـــده  فیـــتعر يهایدسترســـ صیامکـــان تخصـــ 

 افزار به کاربراننرم

    "يریسامانه رهگ"  ستمیرسینمودن ز  رفعالیامکان فعال/ غ 

نمــودن مشــاهده کارتابــل کارکنــان توســط  رفعــالیامکــان فعال/غ 

  ستمیس  ریمد

 سینـو  شیدر پـ  وسـتیفعـال نمـودن حـذف پ  ریـامکان فعـال/ غ 

   وستیپ  جادکنندهیاز ا ریبه غ  يتوسط کاربر

ــامکــان فعــال/ غ  ــال نمــودن دسترســ ری ــ یفع در  یسلســله مراتب

  نامه    جادیهنگام ارجاع و ا

  فعال نمودن چت   ریامکان فعال/ غ 

مـرتبط در   يهـا  وسـتیحجـم نامـه و پ  تیمحـدود  میامکان تنظـ 

ECE   

در  Tiffنامــه بــه فرمــت  لیفعــال نمــودن تبــد ریــامکــان فعــال/ غ 

   ECEارسال  

نامـه بعـد   جادکننـدهیفعـال نمـودن ارجـاع بـه ا  ریـامکان فعال/ غ 

  از ثبت 

فرســتنده متفرقــه  /رنــدهیفعــال نمــودن درج گ ریــامکــان فعــال/ غ 

    رخانهیدر دب 

(داخــل مرورگــر/  در حالــت Word شــگریراینــوع و میامکــان تنظــ 

  )  wordداخل  

  نامه    وستیدر پ  Uploadقابل    لیحجم فا میامکان تنظ 

  نامه    وستیپ  يهالیحداکثر مجموع حجم فا میامکان تنظ 

در  بدنـه  ذاريبارگـمجـاز قابـل    يانـواع پسـوند هـا  فیـامکان تعر 

  نامه  

ــال/ غ  ــان فع ــت تارریامک ــودن ثب ــال نم ــتغ خچــهیفع ــه  راتیی بدن

  نامه  

    دینمودن ثبت نام کاربران جد  رفعالیامکان فعال و غ 

  یتیامن ماتیدر تنظ Session  يزمان انقضا میامکان تنظ 

  یتیامن  ماتیهمزمان در تنظ Sessionتعداد  میامکان تنظ 

  
 هاي مرتبط درصورت تهیه لیسانس  14
  می باشد  SQL Server Reporting Serviceیا  Stimul Softنرم افزار ساخت گزارشات بر مبناي نرم افزار  15

ــ  ــان تنظ ــرا میامک ــاموفق ب ــات ورود ن ــداد دفع ــدن  يتع ــل ش قف

  یتیامن ماتیکاربر در تنظ

  یتیامن  ماتیتنظ در  زمان قفل شدن کاربر میامکان تنظ 

ــ  ــا میامکــان تنظ ــور تنظریغ يکاراکتره ــه عب ــاتیمجــاز درکلم  م

  یتیامن

ــال و غ  ــان فع ــالیامک ــور  رفع ــه عب ــتفاده از کلم ــزام اس ــودن ال نم

  یتیامن  ماتیدر تنظ یبیترک

ــ  ــان تنظ ــچیپ يالگــو میامک ــور در تنظ یدگی ــه عب  مــاتیکلم

  یتیامن

  حداقل طول کلمه عبور  میامکان تنظ 

 مـاتیدر تنظ دهیـچینمـودن رمـز عبـور پ  رفعـالیامکان فعـال و غ 

  یتیامن

ــ  ــان تنظ ــوه ورود دو میامک ــه از طر نح ــعامل ، SMS ،Email(  قی

SMS & Email(14  

افــراد درون و بــرون  یمشــاهده اطالعــات شخصــ یدسترســ جــادیا 

 هادر بخش تماس  یسازمان 

 ایجاد تگ شعار مناسبتی 

ــدها و تگ  ــه افـــزودن فیلـ ــاس بـ ــات تمـ ــاظر اطالعـ ــاي متنـ هـ

 هادپارتمان

 ایجاد دسترسی براي تعیین جانشین 

 

  ارسال پیامک
 

مطـابق بـا   یامکیـپ  يهادهنـده  سیخطـوط و سـرو  فیـامکان تعر 

، آتیــه داده پــرداز، مگفــا، مهرافــراز، نگــین، (اهــورا، اهــرا فهرســت

)، پارســـا، رهیـــاب 2)، پرهـــات (ســـرویس 1پرهـــات (ســـرویس 

ــتر، اس ــه گس ــک، امرایان ــتران، فراپیام ــام گس ــاب پی اس اپ، رهی

ســیپکا، مــدیانا، آســانک، ارمغــان راه طالیــی) کــه جزییــات آدرس 

ــن وب ــک از ایـ ــها در آدرس هریـ  faragostar.net/smsسرویسـ

 اهده است.  قابل مش

  در هنگام ثبت نامه SMSامکان ارسال   

 نامه  در هنگام ارجاع SMSامکان ارسال   

    میتقو  دیجد  دادیرو  جادیدر هنگام ا SMSامکان ارسال   

نـــرم افـــزار  شیدر بخـــش هشـــدار و پـــا SMSامکـــان ارســـال  

  يادار  ونیاتوماس

    استاندارد) هاي(گزارشهاي پیش فرض  گزارش ساز و گزارش

  هاي پیش فرض سیستمگزارش  اجرايامکان   

ــاخت و   ــان س ــذاريامک ــازمان  بارگ ــر س ــاص ه ــاي خ ــزارش ه گ

  15بهره بردار

  گیري با محتوي و شروط اختیاري  امکان گزارش 

یـا Excel هـاي آمـاري بـه صـفحه گسـترده امکان ارسـال گزارش 

 PDFفرمت  



  

  افزار فراگستر پیوستهاي قرارداد فروش نرم
  010621نسخه سند:  

  شماره قرارداد:  

  قرارداد: تاریخ 

  

 
 8صفحه 

  ها هاي کاربري به گزارشران و گروهمدیریت دسترسی کارب  

 وي گـزارش هـا براسـاس محـدوده تـاریخقابلیت ایجاد فیلتـر بـر ر 

فرســـتنده، گیرنـــده،  شـــرکت بیرونـــی، ، ، شـــماره ثبـــتثبـــت

، دهنــده، امضــا کننــدهکننــده نامــه، ارجاعتایجادکننــده نامــه، ثب

 نامهنوع

 فرض سیستممخزن گزارشهاي پیشداراي   

  افزار دسترسی و رویدادهاي نرم حدود و امنیت

اســتفاده کــاربران  يجــار Sessionخودکــار  اناعمــال پایــامکــان  

ــاز نرم ــزار اتوماس ــازه  يادار ونیاف ــتفاده در ب ــدم اس ــورت ع در ص

  مشخص  یزمان 

  رمز ورود یدگیچیاز پ یبان پشتی 

 Strong( قـوي عبـور رمـز امکان اعمـال اجبـاري کـردن انتخـاب 

Password(   

ــ يهــاآدرس يکســریکــاربر از  کیــ ورود کنتــرل امکــان   شیاز پ

ــتعر ــوگ فی ــاز ورود همزمــان  يریشــده و جل ــاربر کی ــام ک  از ين

  آدرس  کیاز    شیب 

 کــاربر هاي مــرتبط بــا نامــه ودادیــرو اتیــجزئ  یتمــام Logثبــت  

 IPکـــاربر، آدرس  داد،یـــهمراه زمـــان وقـــوع روافـــزار بـــهدر نرم

  دستگاه

  امکان ثبت الگ مربوط به ورود و خروج به نرم افزار 

ــت، ابطــال، چــاپ،   ــه ایجاد،ثب ــوط ب ــت الگ مرب ــان ثب ــاامک ، امض

  نامه ،و پیوست الصاق متنارسال،  

بـه فـرد بـه همـراه زمـان وقـوع  یدسترسـ ياعطاامکان ثبت الگ  

  دستگاه  IP، آدرس یکاربر اعطاکننده دسترس  داد،یرو

  از الگ همه کاربران  افزارنرمراهبر    يبرا  يرگزارشگی  امکان 

وط بـه  امکان ثبت الگ مر  افـزار ماننـد فعـال راهبـر نرم  اتیـعملـب

ــ ــازرفعالیغ ای ــا يس ــاربر، اعط ــ يک ــ ،یدسترس  ،یحــذف دسترس

ــاربر ــروه ک ــزودن در گ ــتعر ،ياف ــان، تعر فی ــکارکن ــا فی  يامض

  متن و ...  يقالب و الگو  جادیکارکنان، ا

ســامانه براســاس  هیــپا يهــابــه مجــوز هــا و فرم دسترســی امکــان 

  شده    فیسازمان تعرهر  يهاراهبر  یدسترس

ــدم مشــاهده   ــا ع ــه مشــاهده ی ــداددر  IPامکــان دسترســی ب  روی

   نامه ها

  

  16فرایند  تیر یدم فرم ساز     -١-٢
  

  ــافـــزار از نرمفرمهـــا دسترســـی بـــه کارتابـــل  يادار ونیاتوماسـ

 فراگستر

 ــقابل ــ تی ــازو مدل یطراح ــدهایفرآ يس ــازمان  ين ــ یس  طیدر مح

  BPMN2و مطابق با استاندارد    یکیگراف

 سازمان  يهاانواع فرم  یطراح  تیقابل  

 بصورت نامحدودها    ندیفرا  فیامکان تعر  

  
 3نسخه  Process Makerبر اساس موتور ساخت فرایند  16
 نسخه موبایل سازمانی صرفاً جهت ایجاد و گردش مکاتبات و نامه ها می باشد  17

 ندهایفرآ  يندبامکان گروه 

 ندیرفرآیز  فیامکان تعر  

 بـا پشـتیبانی از  هـادر فرم اطالعـات افـتیدر يبـرا متغیـر فیـتعر

  لیفا  ،یپول ،يعدد  ،ياانواع داده رشته

  ــازمانی  کـــاربرانفراخـــوانی ــف شـــده در و چـــارت سـ تعریـ

  آنها به فرایندها    یدسترسسطح  تعیین  واتوماسیون اداري  

   امکان تعریف جانشین براي کارتابل مدیریت جریان کار  

  ــان ــاتامک ــا درج اطالع ــوانی ی ــا در فراخ ــاهیپا ریس ــاداده گ از  ه

 طریق فراخوانی وب سرویس

 مدل فرایندها در  ها، انتسابانواع شرط  فیتعر  تیقابل  

 ــقابل ــت تیــ ــرا JavaScriptاز یبان یپشــ ــینوبرنامه يبــ  يهایســ

  شرفتهیپ

 هاي امکــــان بارگــــذاري واســــتفاده ازکتابخانــــهJavaScript  در

  هافرم

   پشتیبانی ازSub-forms درون یک فرم 

 دي تعیــین شــده نــزمانببراســاس  اینــدامکــان شــروع خودکــار فر

  Timerدر

   قابلیتImport  وExport هاکردن فرم  

   قابلیتImport  وExport فرایندها کردن  

  بـــا  کـــاربران یکپـــارچگیامکـــانLDAP  وDirectory Active  از

  طریق اتوماسیون اداري

 ی در طراحی فرمفارس  میو تقو  یاز زبان فارس یبان یپشت 

  

با تکنولوژي   وب اپلیکیشن (ه موبایل  خنس -١-٣

PWA (17  
 

 مجزا یبه نصب و بروزرسان  ازیبدون ن  شنیکینسخه وب اپل  يدارا  

 ر هاي برنامه اتوماسیون و اعالم به کاربقابلیت دریافت نوتیفیکیشن 

با توجه به اینکه قابلیت ارسال نوتیفیکیشن (هشدار دریافت نامه    نکته:

و بر روي    المللی است که از سمت شرکت گوگلجدید) یک سرویس بین

هاي  گردد و برخی دادهارائه می  تلفن هاي داراي سیستم عامل آندروید

نامه) توسط   موضوعمشتري (شامل برخی موارد کلی مانند شماره نامه و  

بر روي سرورهاي گوگل منتقل و ذخیره می   این سرویس فلذا  ،  شودو 

درخواست آن  اقدام به    موضوع،  نیکامل از ا   یبا آگاه  ستیبایم  يمشتر

  ن یا   انت یدر قبال حفظ و ص  یتی مسئول  گونه چیو شرکت فراگستر ه  د ینما 

همچنین استفاده از این    بر عهده نخواهد داشت.   يمشتر  ي هاگونه داده

  دارد.  push notificationسرویس نیاز به فعالسازي لیسانس

 کار  زیم 

o کاربر  براي   شده تعریف  سازمانی هايسمت تمامی به دسترسی 

o کاربر  هايسمت  تفکیک به  کارتابل آمار خالصه   مشاهده 

o اعالنات  و اخبار   مشاهده 

o  مشاهده تقویم سازمانی 
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o  مشاهده یادآوري ها 

o مشاهده کارها و وظایف 

   کارتابل 

o نویس پیش و شده   ارسال دریافتی، هاينامه  کارتابل 

o کارتابل هاي پوشه زیر   دسترسی به 

o نامه   جستجوي 

o  نامه   هايپیوست دانلود و نمایش 

o  اقدامات  و ارجاعات لیست  نمایش 

o نامه  سریع  ارجاع /  نامه  ارجاع 

o همزمان  بصورت  نامه  چند ارجاع 

o گیرندگان  از گروهی براي   نامه  ارجاع 

o نامه   سازمانی/  شخصی  بایگانی 

o نامه   سریع  بایگانی 

o همزمان  بصورت  نامه  چند بایگانی 

o نامه پیش نویس   امضاي 

o نامه   ارسال و ذخیره 

o نامه يروبر  یادآوري درج   

  ارجاع نامه 

o  تعیین گیرنده یا گیرندگان 

o  درج متن ارجاع 

o   متن درج  هنگام  در  متن  به  گفتار  تبدیل  (در    ارجاع قابلیت 

 ) httpsصورت اتصال به اینترنت و اجرا سامانه بر روي پروتکل 

o  نامه  پیام صوتی در هنگام ارجاع  ارسال قابلیت 

o  ارجاعتعیین فوریت   

o   تعیین نوع ارجاع 

o  محرمانه نامه ارجاع 

o اعالن ارجاع به گیرنده از طریق SMS   یا پیام کوتاه (درصورت

 فعالسازي ارسال پیامک) 

o هاي پیش فرض ارجاع ناستفاده از مت 

  ایجاد نامه  

o   ویرایشگرایجاد نامه با استفاده از  مشاهده وMicrosoft Word 

قلم  نصب شده بر روي تلفن همراه، ویرایشگر وب و ویرایشگر  

 نوري  

o  (انتخاب از گالري / دوربین) ارسال تصویر نامه 

o   درج پیوست / فایل / تصویر به نامه 

o  انتخاب دبیرخانه مربوطه 

o  درج محرمانگی براي نامه 

o  درج فوریت براي نامه 

  بایگانی مکاتبات  

o  مشاهده بایگانی شخصی 

o  مشاهده بایگانی سازمانی 

o هاي بایگانی شده ارجاع نامه  

  ی ایجاد شده  سازمان  ي ندهایانداختن انواع فرآ  انیامکان به جر

 یریت فرآیند هاي فراگسترتوسط سیستم مد 

 تقویم ایجاد شده در اتوماسیون فراگستر با کاري تقویم سازي همگام  

  گوگل موبایل  

  مستندات   مدیریت -١-۴

  مستندات بطور    ی گان یبا   يها و پرونده هاپوشه  درختواره  ف تعری  امکان

  نامحدود  

 تعر دسترس  فی امکان  پوشه  یسطوح  واحدهابه  اساس  بر    ي ها 

  و سمت پرسنل ی ازمان س

 مشاهده،    يها براساس مجوزهاپرونده  یسطوح دسترس  فی امکان تعر)

  و ابطال)  دیی تا ،ییبدنه، حذف، جابجا  شی رای و جاد،یا

 ي موقت مشاهده اسناد درون پرونده ها برا  ی دسترس  ي امکان اعطا  

  مشخص به افراد  یبازه زمان   کی

 اکسل   لیقالب فا  يپرونده ها از رو يا دسته  فی امکان تعر  

 ی گان ی پرونده ها در درختواره با یی امکان جابجا  

  سند، مکان   ي ندیانواع سند، گروه فرا ف یدرختواره تعر  فی امکان تعر

  هر سند  نیاسناد و فهرست مخاطب  ينگهدار یکیزیف

 دهنده سند  لیتشک ي هالیبدنه فا   ينوع برا  فی امکان تعر  

 ی گان یاسناد در چند پرونده با   یو قرارده فی امکان تعر  

 تغ سطوح  دیی تا  س،ینو شی(پ  تیوضع  رییامکان  براساس  اسناد   (

  یدسترس

 اسناد   يانقضا برا  خی تار نییامکان تع  

  سند   يبر رو یالصاق دست ا یاسکنر   ق یاز طر   لیامکان الصاق فا  

  فیامکان تعر  template  بدنه اسناد (از نوع    ي فرض برا  شیپWord،  

Excel ی ، قالب فرم (  

 اسناد یجهت شماره ده  يالگو فی امکان تعر  

 اسناد ( يها  لیبدنه فا   يهاامکان حفظ سوابق نسخهversioning(  

  ی قبل ي اسناد به نسخه ها يها لیامکان بازگرداندن نسخ فا  

 سند   کی درون   يها ل یفا يو مرتب ساز یی امکان جابجا  

 ل یفا  کیدهنده سند به   لیتشک  يهالیفا   هی کل  لیامکان چاپ و تبد  

PDF  
 رو جستجو  ها  يامکان  پرونده  درون  اساس    یگان یبا   ياسناد  بر 

  واژه دی نوع سند، گروه سند، کل موضوع، شماره، 

  امکان جستجو داخل متن مستنداتWord, Excel, PDF  

 ا یاضافه    دیو گزارش از اسناد جد   يتعداد  يامکان ارائه گزارش ها  

دارا  شی رایو اسناد  رس  يشده،  س  دیسر  داشبورد  در    ستمیانقضاء 

  مستندات  ت یر یمد

 ی گان ی با ي پرونده ها ن یاسناد ب  یی امکان جابجا  

 ) امکان قفل سندcheck in/check outاسناد    شی رای ) جهت کنترل و

  ی اشتراک

   افراد کارتابل  به  اسناد  ارجاع  تاامکان  اخذ  جهت    ا ی   د ییسازمان 

  افراد به اسناد  یدسترس

 ون یسند از کارتابل اتوماس ک ینامه به   ک یارتباط    جادی امکان ا  

 بدنه اسناد   ر یتصاو ز یو کاهش نو  يساز  نهیامکان به  
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 سیآفافزارهاي  نرمبا    کپارچهی  )Word - Excelا جهت  و    جادی) 

  مستندات  ت یر یاسناد از داخل نرم افزار مد  شی رایو

  امکان استفاده ازOCR  بدنه اسناد به متن قابل    ریتصو  لیجهت تبد

  18جستجو  

  ا ز   یاطالعات  يهافرم  جادیامکان  از  استفاده  ساز    ستمیس  ریبا  فرم 

  19فراگستر  
  

 

  معنایی(بهجو)  هوشمند  جستجوي -١-۵

 از مکاتبات و مستندات  يادیز  اریحجم بس  يامکان جستجو   

  کلمات مترادف (امکان تشخیصSynonym( در جستجو 

   کلمات    شهیرامکان استخراج(Stemming)  

 جستجو    جیتابندي بهینه ن امکان رتبه(Ranking)  

 کـــاربر ( يوجــوخودکــار پرس امکــان اصــالح و تکمیــلAuto 

Complete( 

   ییامال  يهاغلطامکان اصالح  (Spell Correction)  

 

  ی رسانه سازمان -١-۶
 

  ــان درج ــسامک ــیلم و عک ــت و  ف ــاس فرم ــل الگوبراس ــاي قاب ه

 یتعریف در سیستم رسانه سازمان 

 ها  بندي فایلامکان ایجاد آلبوم و دسته  

 ــان تع ــیامک ــ نی ــطوح دسترس ــاهده، ا یس ــاد،ی(مش ــو ج  ش،یرای

  هاو فایل و مشاهده آلبوم  جادیحذف) جهت ا

  ــدام از ــاهده هرک ــزان مش ــه و می ــاهده رتب ــان مش ــا و فیلمامک ه

 هاعکس

  سازمانی   دانش نامه -١-٧

 بــه  یشــده و دسترســ يبنــدطبقه دانشــی صــفحات جــادیامکــان ا

 صفحه    يبر رو  شیرایدرج و و

 و مشاهده مطالب مندرج  دیتول  يبرا  یسطوح دسترس  فیتعر  

 ــدار ــان نگه ــوابق تغ يامک ــس ــر  راتیی ــدرج در ه ــب من در مطال

  هصفح

 ــ ــتجو یدسترسـ ــان جسـ ــه مطالـــب و امکـ ــان بـ ــر يآسـ  عیسـ

  و متون مقاالت  سرفصلها

 شـده  دیـو مشـاهده دانـش تول  دیـبه کـاربران جهـت تول  یدسترس

  يبر اساس گروه بند

 فراگستر يادار  ونیافزار اتوماسکامل با نرم  یکپارچگی  

  فاکس   مدیریت -١-٨

 ارسالی، ثبت شده و حذف شدهیافتیدر  يهاکارتابل فاکس ، 

 بـر اسـاس   مختلـف  يهـارخانـهیدب   يهـا  فـاکس  يامکان مجزاساز

  فاکسخطوط  

 و  یوارده و داخلــ يبــه نامــه یافتیــدر يهــافــاکس لیامکــان تبــد

  ارسال فایل

   متعلـق بـه آن  يهـا  وسـتینامـه و پبدنـه  امکان ارسـال همزمـان 

  فاکساز طریق  

  
 فارسی  OCR سانسیل هیدر صورت ته 18
 در صورت تهیه لیسانس فرم ساز  فراگستر  19

 شده توسط کاربر  فاکسنامه    دادیرو  تیامکان مشاهده وضع  

   نامه  کیبه   لیو تبد  یافتیدر  فاکسامکان ثبت چند  

  فاکسنامه در زمان ارسال    وستیپ  ایامکان انتخاب بدنه و  

 هـاي ارسـال نشـده بـا تعیـین امکان ارسال خودکـار مجـدد فاکس

 یهاي زمـــان تعـــداد دفعـــات تکـــرار تـــالش مجـــدد در فاصـــله

  شدهتعیین

 بــر اســاس خوانـــده  یافتیــدر يفــاکس هـــا کیــامکــان تفک

 شده/خوانده نشده

 ــان تفک ــامک ــا کی ــاکس ه ــدر يف ــر اســاس تع یافتی ــیب ــازه  نی ب

  یزمان 

 یافتیـــدر يهـــا فـــاکساکســـل از  یخروجـــ افـــتیامکـــان در/ 

  ثبت شده/ حذف شده  /یارسال

  پست الکترونیک   مدیریت -١-٩

 کاربران  یسازمان   لیمیآدرس ا  فیامکان تعر  

 ــ ــال دسترس ــان اعم ــاربري یامک ــر رو ک ــمیا آدرس يب ــا لی  يه

  و دریافت  شده بر اساس ارسال  فیتعر

 ــاهده ا ــان مش ــمیامک ــا لی ــدر يه ــال ،یافتی ــده، ارس ــت ش  ،یثب

  درحال ارسال و حذف شده  

 حـذف شـدهدریافـت شـده بـه فهرسـت    يهـا  لیمیاانتقال    امکان 

  و بازیابی آنها

 ــان مرتب ــازامک ــالیمیا يس ــدر يه ــع یافتی ــا وض ــده  تیب خوان

  یشده/ خوانده نشده، دربازه زمان 

 بـــــا  ارســـــالی/یافتیدر يهـــــالیمیا يســـــازامکـــــان مرتب

  یدربازه زمان   ل،یمیو عنوان ا  رندهیفرستنده،گ

 شده  افتیدر  يهالیمیا  شینماشیامکان مشاهده پ  

 نامه  سینوشیبه پ  یافتیدر  يهالیمیا  لیامکان تبد  

 درقالب نامه وارده  رخانهیدردب   یافتیدر  يهالیمیامکان ثبت ا  

 ارسال نامه  قیها از طرنامه  لیمیامکان ا  

 امکان ارسال ایمیل نامه به چند گیرنده به صورت همزمان  

  ــوان ــان فراخ ــز یامک ــه ری ــتعر يهاپوش ــده  فی  inbox/outboxش

  لیمیسرور ا

 از  هــا لیــمیحــذف ا تنظــیم جهــت امکــانMail Server  بعــد از

  افتیدر

  شده  رفعالیغ  يهالیمیا امکان مشاهده آدرس   

  امکــان ثبـــت خودکـــار و مشــاهده ایمیـــل هـــاي دریـــافتی در

 کارتابل

در قالب کارتابل    Outlookارسال نامه ها به   -١-١٠

   ن یآفال
 

  ــوان ــه یفراخـ ــانامـ ــ از هـ ــل اتوماسـ ــه  يادار ونیکارتابـ  Inboxبـ

  Outlookافزار  نرم



  

  افزار فراگستر پیوستهاي قرارداد فروش نرم
  010621نسخه سند:  

  شماره قرارداد:  

  قرارداد: تاریخ 

  

 
 11صفحه 

 ي فراخـــوانی شـــدههانامـــه وســـتیپ امکـــان مشـــاهده مـــتن و 

 Outlookافزار  نرم  Inboxدر

 ــر رو ــاراف بــ ــاع و درج پــ ــه يارجــ ــه   Outlook ها  ازنامــ بــ

ــدگانیگ ــتعر رن ــده درس فی ــتمیش ــ س ــورت  يادار ونیاتوماس بص

ــآفال ــه کارتابــل اتوماســ نی  يادار ونیو انتقــال ارجــاع نامــه ب

 يادار  ونیاتوماس ستمیگان در زمان اتصال به سرندیگ

 ــان ته ــامک ــوشیپ هی ــمیا ياز رو سین ــپس افتیدر لی ــده و س ش

 يادار  ونیاتوماس ستمیردن آن در سککاتوریاند  ایثبت 

 

  ECE  پروتکل ارتباطی  -١-١١

  ــل ــتفاده از پروتک ــت اس ــل جه ــاي ایمی ــف آدرس ه ــان تعری امک

 و تعیین دسترسی به کاربر ECEارتباطی 

  امکان ارسال نامه ها بر اساس پروتکل ارتباطیECE 

  ــه و پیوســت نامــه در زمــان ارســال از طریــق امکــان انتخــاب بدن

ECE 
 ــال ــان ارس ــه در زم ــدگان نام ــل گیرن ــاب آدرس ایمی ــان انتخ  امک

 ECEاز طریق    نامه

  امکـــان درج آدرس ایمیـــل متفرقـــه در زمـــان ارســـال نامـــه از

 ECEطریق  

  گیرنــدگان رونوشــت نامــه در زمــان امکــان انتخــاب آدرس ایمیــل

 ECEارسال نامه از طریق  

   نامـه بـه فرمـت    وسـتیبدنـه و پ  لیتبـدتنظـیم جهـت  امکانtiff 

  در زمان ارسال

 ــان مرتب ــازامکـ ــدر ECE يسـ ــعیت،  یافتیـ ــاس وضـ ــر اسـ بـ

 فرستنده، تاریخ دریافت

   امکان حـذفECE   هـاي دریافـت شـده و انتقـال آن بـه فهرسـت

ECE هاي حذف شده و بازیابی آنها 

  امکان ثبتECE هاي دریافت شده در قالب نامه وارده 

 ثبت   دیامکان ارسال رسECE به سازمان فرستنده 

 ثبـت  دیرسـ  افـتیامکان درECE  نامـه ارسـال  يو ثبـت آن بـر رو

  شده

  ــده و ــه، پرون ــاب دبیرخان ــان انتخ ــت امک ــان ثب ــانگی در زم محرم

  نامه

 اکسل   یخروج  افتیامکان درECE یافتیو در  یارسال  

 دشدهیتول  لیفا  یخروج  افتیامکان در  ECE یارسال 

 بودن موضوع نامه جهت ثبت   شیرایقابل وECE یافتیدر 

 لیبودن اطالعات فا  یدر دسترس  ECE لیمیو اطالعات ا 

  PTP یپروتکل ارتباط -١-١٢

 افـزار فراگسـتر را کـه نرم گـریسـازمان دهـا بـه  امکان ارسـال نامـه

در قالــب تعریــف کانــال ارتبــاطی بــر روي بســتر پســت  دارد

 الکترونیکی

 نیبــ يهانامــهافتیدر يفــرض بــراشیپ رخانــهیدب  میامکــان تنظــ 

    یسازمان 

 ــ ــراشیپوشــه پ میامکــان تنظ ــرض ب ــتیدر يف ــه اف ــ يهانام  نیب

    یسازمان 

 ــ ــان تنظ ــت تحو میامک ــوردنظر جه ــرد م ــف ــه لی ــرفتن نام  يهاگ

    یسازمان   نیب 

 ــتق ــاع مس ــان ارج ــه  میامک ــتنده ب ــل فرس ــل کارتاب ــه از داخ نام

  مخاطب  يهاسازمان  رخانهیکارتابل دب 

 ــان تخصــ ــه  یدسترســ صیامک ــه ب ــال نام ــت ارس ــاربر، جه ــه ک ب

  گریمخاطب مشخص در سازمان د

  جـاد،یا خیتـار "صـف ارسـال نامـه  بـر اسـاس   نـگیتوریامکان مان 

 خیتــار شــماره نامــه، شــماره ثبــت شــده درمقصــد، نامــه، موضــوع

ــار تــالش، نیآخــر  نیتعــداد تــالش و مشــاهده آخــر ارســال، خیت

  "خطا

  جــاد،یا خیتــار "نامــه براســاس افــتیصــف در نــگیتوریامکــان مان 

  "واردهشماره نامه  شماره نامه،  نامه،  خیتار

   ی چند سازماننسخه   -١-١٣

 ــان تعر ــامکـ ــازمان فیـ ــواره سـ ــو  درختـ ــرتبط (عضـ ــاي مـ هـ

   هولدینگ)

 ــان تعر ــامک ــوع ســازمان و اعمــال دسترســ فی ــال  ین جهــت ارس

  هاسازمان   نیب   مکاتبات  افتیودر

 هر سازمان  يبه ازا  یچارت سازمان   فیامکان تعر  

 هر سازمان  يمتعدد به ازا  يها  رخانهیدب درگاه    فیامکان تعر  

 هر سازمان  ينامه به ازا  يقالب ها  فیامکان تعر  

 یسازمان   نیب   امضاقالب نامه دو   فیامکان تعر  

 یسازمان   نیارجاع خاص ب   فیامکان تعر  

 ــامکـــان تعر ــرا فیـ ــازمان جهـــت تعر يراهبـــر بـ  فیـــهـــر سـ

ــه،قالبی(چارت،کاربران،دب  ــه و با رخانــ ــان ینامــ ــال یگــ ) و اعمــ

  آنها  يبر رو  یدسترس

 یسازمان   نیب   يهاامکان مشاهده ارجاعات نامه 

 سازمانها  ریمشاهده کارتابل کاربران در سا 

  دو زبانه   نسخه -١-١۴

 ــت ــیوانگل یاز دو زبـــان (فارســـ یبان یامکـــان پشـ ــر رویسـ  ي) بـ

 برنامه  يهافرم  یتمام

 بصورت مجزا  یو فارس  یسیقالب نامه انگل  فیامکان تعر  

 هـر   يصـورت مجـزا بـرابه  یو فارسـ  یسـیانگل  امضـا  فیامکان تعر

  کاربر  سمت

 ــتجو ــان جس ــدگانیگ يامک ــورت انگل رن ــه ص ــیب ــ یس  یو فارس

  در هنگام ارجاع نامه  براساس نوع انتخاب زبان

 نامــه هــا  يبــر رو یو شمســ يالدیمــ خیاز تــار یبان یامکــان پشــت

   براساس نوع قالب نامه

  ونینسخه امن اتوماس -١-١۵

 ــامن میامکــان تنظــ ــت  ســتمیس تی  Basic،Mediumدر ســه حال

 Secureو 

   پروتکل  ياستفاده نسخه امن بر روامکانHTTPS  

 ــتی ــه SSL Channelاز   یبان پش ــور ا ب ــازيمنیمنظ ــال س  انتق

  تاطالعا

   کد  استفاده ازCaptcha  به سیستم  در صفحه ورود  
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 ــد ــاربر ورود تیریمـ ــتکـ ــه حالـ ــادي، ورود  "ي در سـ ورود عـ

  "دوعامله،  ورود از طریق گواهینامه امنیتی

  هاي کلمــه اجــراي سیاســتاعمــال دسترســی هــایی در خصــوص

   عبور

   از طریق  ونیاتوماس ستمیکاربران به س  یدسترساعمال  IP   

 یزمان بازه   در  ونیاتوماس ستمیکاربران به س  یاعمال دسترس  

  20 پایشگر و هشدار -١-١۶
  

  امکــان رصــد رویــداد ورود کــاربر بــه سیســتم و اطــالع بــه راهبــر

   و نامه سیستمی  Email-SMSازطریق  

 ــق   امکــان ــر ازطری ــه راهب ــز و اطــالع ب ــر رم ــداد تغیی رصــد روی

Email-SMS  و نامه سیستمی  

 رصــد رویــداد رخــداد خطــا و اطــالع بــه راهبــر ازطریــق   امکــان

Email-SMS  و نامه سیستمی  

 اد اخــذ کپــی پشــتیبانی توســط نــرم افــزار و رصــد رویــد  امکــان

  و نامه سیستمی  Email-SMSاطالع به راهبر ازطریق  

 ــان ــه   امک ــالع ب ــاه داده و اط ــم پایگ ــرل حج ــداد کنت ــد روی رص

  و نامه سیستمی  Email-SMSراهبر ازطریق  

 رصـد رویـداد مشـاهده، ویـرایش و درج اطالعـات بـر روي   امکـان

ــه را ــین شــده و اطــالع ب ــر ازطریــق جــداول تعی   Email-SMSهب

 و نامه سیستمی

  مکاتبات داراي طبقه بندي  -١-١٧

 ســطح  نیــیتع يبــرا ســتمیبــه راهبــر س یمجــوز دسترســ ياعطــا

ــدطبقه ــاد يبن ــه، خ ،ي(ع ــیمحرمان ــر یل ــه ،يمحرمانه،س  یکلب

    رخانهیدب   يها)  به کاربران و درگاهيسر

 یهـر سـمت سـازمان   يمکاتبـات بـه ازا  يسطح طبقـه بنـد  نییتع 

  کاربر

 هارخانهیدب   يهادرگاه  يبه ازا  يبندقهسطح طب نییتع  

 ــرون  يبــه ازا يســطح طبقــه بنــد نیــیتع ســازمانها و اشــخاص ب

  یسازمان 

 یسازمان   يگانهایبا  يبه ازا  يسطح طبقه بند نییتع 

  وب سرویس اتصال به رصد  -١-١٨

  الکترونیکی دولت(رصد) وب سرویس اتصال به سامانه پیگیري و استعالم 

  ویژه سازمانها و ارگانهاي دولتی  

  شناسه شمس  -١-١٩

هویت یکتایی  اي است که  شناسه ملی سند تحت عنوان «شمس» شناسه

اختصاص  به سند / نامه  QR Codeدر قالب د و نمای ایجاد می براي سند 

برداري ساده و سریع  قابلیت شناسایی و بهره  و از این طریق   شود داده می

  باشد.دارا میهاي اجرایی کشور) را  ر سطح ملی (مابین کلیه دستگاهدسند  

  میز خدمت الکترونیک  -١-٢٠

 قابلیت ثبت نام و پیگیري از طریق شماره تلفن همراه 

  ــب ــب در قال ــدهاي مخاط ــه واح ــاع آن ب ــت و ارج ــت درخواس ثب

 فایلهاي مختلف

  
 پذیر است.  هاي مرتبط امکان ارسال پیامک و ایمیل در این قابلیت در صورت تهیه و فعالسازي لیسانس  20

 امکان تبدیل ارجاع درخواست ارباب رجوع در سطح سازمان 

  هاي ثبــت شــده در رســانی رونــد گــردش درخواســتاطــالع

 پیشخوان به ارباب رجوع

  تعریــف واحــد ثبــت اختصاصــی جهــت نامــه هــاي دریافــت شــده

 توسط سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی

  ارسال پیامک بـه اربـاب رجـوع در صـورت تغییـر وضـعیت پیگـرد

 هاي دریافتینامه

 ــی ــف دسترسـ ــخوتعریـ ــاي پیشـ ــد فعالیتهـ ــان رصـ ان ها و امکـ

 خدمت الکترونیکی توسط مدیریت سازمان

 زیرسیستم تاییدهاي نامحدود و چند امضایی  -١-٢١

 ــان تعر ــامک ــل درج تا فی ــنامحــدود مح و درج امضــا در  داتیی

  مکاتبات  يقالب ها

 و امضــاها و انتســاب آنهــا بــه  داتییـاخــذ تا ریمســ فیــامکـان تعر

  مکاتبات  يقالب ها

 و امضـاها از   داتیـیالـزام جهـت اخـذ تا  ایـ  تیـاولو  فیـامکان تعر

  کاربران

 ــان تعر ــذ تاswap( ییجابجــا فیــامک ــام اخ و  داتییــ) در هنگ

  کاربران  نیامضاها ب 

 ــامکــان تعر ــ ف،ی ــا  يو چــاپ قالــب هــا شینمــا شیپ مکاتبــات ب

  و امضا  دییتعداد نامحدود تا

 ــرف کــاربران د ــا از ط ــان درج امض ــریامک ــ گ ــردش  ریدر مس گ

  چند امضا  يمکاتبات دارا

   Qlik BIهوش تجاري  گزارشات    کنسول -١-٢٢

 تیخاصــ IMDB و محاســبه  شیکــه ســرعت نمــا یاختصاصــ

  دکنیم  عیسرت  اها رداده

 و   افتـهین سـاختار  و    افتـهیسـاختار    يهـااتصال بـه انـواع داده  تنوع

  وب و ....

 داشبوردها به صورت تحت وب  شینما  تیقابل  

 و  یلیداشـبورد هــم بــه صــورت فــا يلهــایبــه فا یدسترســ فیـتعر

  تایهم در سطح د

  العاده  کردن فوق  سفارشی سازيتنوع نمودارها و  

 راحت و قدرتمند  يکاربر  

 یتیگابایچند ده گ  يهااز داده یبان یپشت  تیقابل  

 قدرتمند  ماتیتنظ  

 گسترده  یمنابع اموزشمندي از  بهره  

 هاداده  يسازلتریدر ف  یسادگ  

   ساده محدود و  یسیفرمول نوقابلیت  

 يساز  يبصر  يتنوع نمودار برا  
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  هاآرشیو پایگاه داده و مدیریت فایل -١-٢٣

  را بـه دو بخـش يریـبـک آپ گ اتیـعمل تقسـیم بنـدي (Live) 

  (Archive) و

  ــات د 80از ــریدرصــد اطالع ــن  گ ــار ســتین  ازی ــر ب  Backup ه

 دیریبگ

   یقابل توجه  زانیشما به م  يمنابع سخت افزارآزادسازي  

   یبرگشت در هنگام رخداد خراب   زمانسریع شدن 

   اطالعات    يسازرهیذخ  نهیهزکاهش 

   اطالعات    در دسترس بودن همیشگی تمام 

  ساز (درج بدنه از نوع فرم) فرم -١-٢۴

 ــ ــرم یطراح ــاخت ف ــ و س ــر وب در مح یمبتن ــیب ــامال  یط ک

   یکیگراف

  هــاي اطالعــاتی تحــت مجموعــه کــاملی از کنترلپشــتیبانی از

ــر ،  Textbox, List Box, Grid ,File Upload وب نظی

 )  تاریخ شمسی

   يهافرم  طراحیامکان  Master-Detail تودرتو  يفرمها یا 

 ــارامتر از ســمت سیســتم اتوماســیون ــاتیامکــان ارســال پ  . اطالع

ــر  ــاربر نظی ــانوادگی ک ــام خ ــام و ن ــمت  -(ن ــه س ــوان و شناس عن

ــازمانی  ــت  -س ــماره درخواس ــت  -ش ــاریخ درخواس ــوان  -ت و عن

 )شناسه سازمان کاربر

 ــع ــات جمـ ــوع از اطالعـ ــهاي متنـ ــاد گزارشـ ــده و ایجـ آوري شـ

 یافته  گردش

 ریبراســـاس مقـــاد یاضـــیو انجـــام محاســـبات ر یســـینوفرمول 

ــدهایف ــده در فرم ل ــات وارد ش ــا و ذخو اطالع ــه ــات  يرهی اطالع

   محاسبه شده

 ها توسطي ظاهر فرمطراحی پیشرفته CSS 

  ــوانی و درج ــان فراخـ ــات در پایگاهامکـ ــایر دادهاطالعـ ــاي سـ هـ

ــا اســتفاده از فراخــوانیسیســتم  یــا تعریــف Webservice ها ب

Data Source  
 ــدي فرم ــته بن ــی دس ــطوح دسترس ــین س ــاتی و تعی ــاي اطالع ه

 هاهاي شامل فرمکاربران به گروه

٢۵-١- API   سرویس ارتباطی جهت اتصال فراگستر)

   به سامانه اتوماسیون کسب و کار فراگستر)

 سا از  اسناد  گردش  و  درج  مانند    یسازمان   يها  ستمی س  ری امکان 

 … فروش و ،ی منابع انسان  ، یبازرگان   ،یمال يهاستمیس

 يهاستمیس  ری شده از سا افتیاسناد در  کاتوریامکان امضا و ثبت اند  

 سازمان 

 شده و به گردش در   جادیو اطالعات مستندات ا لیفا  افت ی امکان در

  ریکسب و کار به جهت رفرنس اسناد سا  ون یآمده در اتوماس

 یتخصص يها ستمیس

  سازمان  يها ستمیس ر یشده در سا دی اسناد تول یگان یبا 

 ونیسامانه اتوماس يدر زمان راه انداز هی امکان درج اطالعات پا  

 یتخصص  يها ستمیس  ریکسب و کار از سا 

  ی کیپست الکترون  ای  امکیارسال پ  سیامکان استفاده از سرو 

٢۶-١- OCR  فارسی  

 دقت بازشناسی بسیار باال براي اسناد 

 اسـتخراج مـتن از اسـناد تصـویري گونـاگون ماننـد TIFF ،JPG 

،PNG ،BMP هايو فایل PDF 

 استخراج متن از اسناد فارسی و انگلیسی 

  ،ــرا ــازنین، میت ــامل ن ــی ش ــوم فارس ــاي مرس ــتیبانی از فونته پش

 وت، ترافیک، هما، تیتر، تایمز و تاهمالوتوس، زر، یاق

 ــذیريآموزش ــزایش روي فونت (Training) پ ــد و اف ــاي جدی ه

 OCR دقت فرآیند

 انجـام عملیـات مـوازي OCR  بـر روي اسـناد بـراي کـاهش زمـان

 OCR اجراي فرآیند

 تشخیص خودکار متن، گرافیک و جدول در تصویر ورودي 

 بازشناسی خودکار متنهاي چندزبانه   

 

  ان خدمات کارکنانپیشخو -١-٢٧

  ــاي ــاده و برنامه %100فرمهـ ــامل آمـ ــه شـ ــده کـ ــی شـ نویسـ

ــت،  ــت ماموریـ ــت ثبـ ــی، درخواسـ ــت مرخصـ ــت ثبـ درخواسـ

درخواســـت ثبـــت اضـــافه کـــار، درخواســـت اصـــالح کـــارکرد، 

ــودرو ــت خـ ــت، درخواسـ ــت پرداخـ ــت وام، درخواسـ ، درخواسـ

 شود.می  درخواست کاال و درخواست خدمات

   داشتن یکسري فیلدهاي ثابت و غیرقابل تغییر،  هریک از این فرمها با

ها  از استاندارد قابل قبولی برخوردار هستند و امکان تغییر در این فرم

وجود ندارد. (تغییر در فرمها درصورت امکان و برآورد زمان و هزینه  

 قابل اجرا خواهد بود) 

 	 ــب ــا در قال ــرم ه ــات ف ــاپی از اطالع ــی چ ــذ خروج ــان اخ امک

  آماده (قابل تغییر توسط کاربر)گزارش هاي 

 		 ــت ــت درخواس ــل از فهرس ــب اکس ــزارش در قال ــذ گ ــان اخ امک

  هاي ثبت شده

 :امکان تعیین مسیر اخذ تاییدات فرم ها به چهار روش 

o ارجاع براساس جایگاه چارت سازمانی 

o  ارجــاع براســاس جایگــاه چــارت ســازمانی تــا ســطح

 معین

o ارجاع براساس چارت سازمانی تا مدیر واحد 

o ارجاع بر اساس الگوي مسیر تاییدات  

 دریافت و گردش فرم ها از مسیر کارتابل اتوماسیون  

  امکــان ارجــاع و بایگــانی فــرم هــا، درج پیوســت، درج نامــه هــاي

ــل  ــات کارتاب ــب امکان ــا در قال ــرم ه ــرتبط و مشــاهده گــردش ف م

  اتوماسیون

  ــب امکــان فراخــوانی اطالعــات رشــته اي، از ســامانه دیگــر در قال

یس جهــت نمــایش در بخــش تیتــر فــرم هــا (بــر اســاس وب ســرو

  فصل مشترك کد پرسنلی بین سامانه ها)

  امکــان فراخــوانی وب ســرویس ســامانه دیگــر و تحویــل اطالعــات

ــا، در  ــرم ه ــه) ف ــه یافت ــعیت (خاتم ــا در وض ــرم ه ــدرج در ف من

  Jsonفرمت

    


