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 شرکت نوین ارتباطات پارس
 (01/04/1397)مورخ  سایت وب نویسی برنامه و طراحی تعرفه خدمات

 امکانات قابل ارائه تعرفه تحویل زمان مدت عنوان ردیف

1 
 سیستم مدیریت محتوای وبسایت

 اختصاصی به همراه قالب گرافیکی
 885,000 روز کاری 21

از  یبانیاخبار، مقاالت و صفحات گوناگون + پشت یها یدسته بند رمنو،یساخت نامحدود منو و ز تیبا قابل

در  تیارائه شده؛ بدون محدود یماژولها هیاز کل یبانی+ پشت یو ساعت شمس خیبه همراه تار یزبان پارس

هر نوع  یسیبه واسطه کد نو ناتتوسعه به مرور زمان( و امکان توسعه امکا تی)قابل سهایارتقاء و تنزل سرو

جداگانه قابل انجام  یسفارش یبنا به درخواست کافرما و ط یبه سفارش کارفرما که همگ یماژول اختصاص

 ستمیس یبروزرسان یباشد + ارائه مداوم پچ ها یم

صفحه داینامیک( مطابق با سلیقه کارفرما با قابلیت همگام  5طراحی قالب گرافیکی اختصاصی )تا به همراه 

 Responsiveسازی با سیستم مدیریت محتوا و کلیه ماژولهای ارائه شده + پشتیبانی از تکنولوژی 

راه با هر به منظور نمایش صحیح صفحات وب سایت بر روی انواع دستگاههای تبلت و تلفن هم )واکنشگرا(

نوع رزولوشن صفحه نمایش + بهره گیری از جدیدترین تکنیک های انیمیشن سازی با استفاده از زبانهای 

+ طراحی و چینش محتوا با استفاده از  JavaScript ( jQuery & Ajax)3, CSS5HTML ,برنامه نویسی 

 گ ها)تجربه کاربری( و روانشناسی رن UX)واسط کاربری( ،  UIآخرین متدهای  

2 
 سیستم مدیریت محتوای وبسایت

 آمادهبه همراه قالب 
,442 روز کاری 14 005  

از  یبانیاخبار، مقاالت و صفحات گوناگون + پشت یها یدسته بند رمنو،یساخت نامحدود منو و ز تیقابلبا 

در  تیارائه شده؛ بدون محدود یماژولها هیاز کل یبانی+ پشت یو ساعت شمس خیبه همراه تار یزبان پارس

هر نوع  یسیتوسعه به مرور زمان( و امکان توسعه امکانات به واسطه کد نو تی)قابل سهایارتقاء و تنزل سرو

جداگانه قابل انجام  یسفارش یبنا به درخواست کافرما و ط یبه سفارش کارفرما که همگ یماژول اختصاص

 ستمیس یبروزرسان یباشد + ارائه مداوم پچ ها یم

 یطراح شیاز پ یآلبوم قالبها انیآماده بر اساس انتخاب از م یکیقالب گراف یهمراه نصب و راه انداز به

ارائه شده +  یماژولها هیمحتوا و کل تیریمد ستمیبا س یهمگام ساز تیشرکت با قابل یفن میشده توسط ت

انواع  یبر رو تیصفحات وب سا حیصح شینمابه منظور  )واکنشگرا( Responsiveتکنولوژی  از  یبانیپشت

 شیتبلت و تلفن همراه با هر نوع رزولوشن صفحه نما یدستگاهها

 245,000 روز کاری 6 فروشگاه آنالین ماژول 3

فروش آنالین محصوالت یا خدمات با پشتیبانی از مدلهای مختلف تسویه حساب همچون پرداخت آنالین، 

پرداخت توسط چک یا واریز به حساب و یا به صورت اعتباری، مجهز به سیستم انبارداری و حسابداری جهت 

ه و هزینه ایاب صدور فاکتور فروش و مشاهده سوابق فروش با قابلیت احتساب مالیات بر ارزش افزود
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ذهاب ارسال کاال بر اساس وزن، حجم یا طول مسیر و امکان ارائه تخفیف به صورت درصدی یا با استفاده از 

 بن تخفیف به همراه پشتیبانی از کلیه واحد های پولی رایج دنیا همچون ریال، دالر، درهم، پوند و...

 230,000 روز کاری 3 ماژول امنیتی ضد هک و نفوذ 4

و ذخیره آدرسهای  Loggingقابلیت رهگیری کلیه فعالیت های انجام شده بر روی وب سایت به کمک سیستم 

IP  کاربران و آرشیو فعالیت های انجام شده )همچون زمان دقیق ورود یا خروج و دفعات ورود ناموفق( توسط

 ,DDoSهر کاربر و همچنین سیستم تشخیص نفوذ خودکار و قابلیت جلوگیری از حمالت امنیتی همچون 

SQL Injection, Mail Spamming  و... به همراه الیسنسSSL کتهای معتبری چون یکساله اورجینال از شر

Comodo  یاESET  به منظور ایمن سازی آدرس کلیه صفحات وب سایت ازhttp  بهhttps 

 امکان تعریف نامحدود زبان برای وب سایت و ارائه قابلیت مشاهده سایت به زبان مورد عالقه کاربران 170,000 روز کاری 1 ماژول چند زبانه 5

 145,000 روز کاری 1 (تیکت) آنالین پشتیبانی ماژول 6
 و آرشیو و قابلیت سایت کارشناسان یا مدیر با کاربران )با قابلیت پیوست فایلهای گوناگون( مکاتبه امکان

 سوابق )پیش نیاز این ماژول، قابلیت عضویت کاربران می باشد( مجدد پیگیری

 125,000 روز کاری 1 ماژول عضویت کاربران 7

صورت  سه بهاز طریق ایمیل یا شماره موبایل خود به عنوان نام کاربری + عضویت قابلیت عضویت کاربران 

رایگان یا با پرداخت حق عضویت به صورت ماهیانه )در این حالت استفاده از ماژول درگاه پرداخت آنالین 

کابر  الزامیست( یا دائم با امکان تعریف سطحوح دسترسی مختلف به همراه ارائه پروفایل اختصاصی به هر

+ امکان اعتبار سنجی  وب سایت ی هر یک از کاربران جهت مدیریت+ امکان تخصیص نقش مدیریت برا

)پیش نیاز پیامکی کاربران در هنگام ثبت نام از طریق ارسال پیامک کد احراز هویت به شماره همراه کاربر 

 می باشد( ماژول خبرنامه پیامکی، قابلیتاین 

 115,000 روز کاری 1 پیامکی خبرنامه ماژول 8

ذخیره سازی شماره کاربران توسط اپراتور سایت و یا ثبت نام مستقیم توسط بازدیدکنندگان با استفاده از 

ایشان به دو صورت دستی و خودکار )با انتشار هر مطلب جدید در  به پیامک و امکان ارسال فرم مخصوص

فاکتور خرید به مشتریان + یک عدد پنل سامانه سایت( + قابلیت اتصال به ماژول فروشگاهی جهت ارسال 

تومان به  15پیامک و قابل شارژ مجدد به مبلغ  100پیام کوتاه طالئی مستقل از وب سایت با شارژ اولیه 

 ازای هر پیامک

 110,000 روز کاری 1 ایمیلی خبرنامه ماژول 9

توسط بازدیدکنندگان با استفاده از  ذخیره سازی و آرشیو ایمیلها توسط مدیر سایت و یا ثبت نام مستقیم

 به صورت دستی یا در هر مرتبه بروزرسانی سایت و ایشان به طور خودکار به ایمیل و ارسال فرم مخصوص

در هر زمان دلخواه با امکان ایجاد محدودیت در تعداد ایمیلهای ارسالی در هر ساعت + قابلیت اتصال به 

 د به مشتریان و ...ماژول فروشگاهی جهت ارسال فاکتور خری

 110,000 روز کاری 1 آپلود و دانلود فایل ماژول 10

ای ایجاد آپلود سنتر و دانلود سنتر انواع فایل به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه به صورت دانلود به از

حالت پرداخت جداگانه بابت هر فایل و یا پرداخت حق اشتراک و دانلود فایلها به صورت گروهی )در این 

 استفاده از ماژول درگاه پرداخت آنالین الزامیست(
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 100,000 روز کاری 1 آنالین پرداخت درگاه ماژول 11
کشور )دریافت وجوه به  بانکهای درگاه پرداخت آنالین )شتاب( کلیه سیستم وب سایت به اتصال قابلیت

 صورت آنالین بدون امکانات فروشگاهی(

 95,000 روز کاری 1 گفتگو )انجمن( تاالر ماژول 12
 نظارت تحت هایی انجمن در کاربران توسط محتوا گذاری اشتراک به جهت فرد به منحصر اجتماعی شبکه یک

 سایت کارشناسان یا مدیر

 90,000 روز کاری 1 بعدی سه عکس گالری ماژول 13
درجه از  360مجازی پانوراما جهت ارائه تور  تصاویر وجهی چند ترکیب و بعدی سه تصاویر نمایش قابلیت

 فضای مورد نظر کارفرما و انتشار آن در وب سایت

 به صورت آنالین سایت کارشناسان یا مدیر امکان گفتگوی اختصاصی بازدید کنندگان با  85,000 روز کاری 1 ماژول گفتگوی آنالین با اپراتور 14

 گفتگوی عمومی میان بازدید کنندگان سایت به صورت آنالینامکان  75,000 روز کاری 1 ماژول گفتگوی آنالین میان کاربران 15

 70,000 روز کاری 1 سایت بازدیدکنندگان آمار ماژول 16
 جغرافیایی مکان ، شده بازدید صفحات آخرین از گزارشگیری و سایت بازدیدکنندگان تعداد نموداری نمایش

 شده انجام بازدیدهای آنالیز و بازدیدکنندگان ، ارجاع بازدید کنندگان از موتورهای جستجو

 سایت و یا امکان مشاهده صفحات تنها توسط اعضاء سایت دلخواه وب بر روی صفحات پسورد تخصیص 70,000 روز کاری 1 محرمانه محتویات ماژول 17

 65,000 روز کاری 1 ماژول جدول حرفه ای 18
( و Sortقابلیت تعیین شیوه نمایش )ذخیره سازی اطالعات )شامل متن و عکس( در جداول گوناگون با 

 از داده های موجود Excelجستجوی داده ها و امکان خروجی 

 60,000 روز کاری 1 ساز فرم ماژول 19
  ایمیل به شده وارد اطالعات ارسال و تکمیل توسط کاربران جهت گوناگون عناوین با تحت وب های فرم طراحی

 سایت کارشناسان یا مدیر

 نمایش آنالین موزیک و ویدیو های مندرج در صفحات وب سایت 50,000 روز کاری 1 آنالین موزیک و ویدیوپخش  ماژول 20

 نمایش گالری های انیمیشنی و مرور اسالید گونه تصاویر به دلخواه کاربر 50,000 روز کاری 1 گالری عکس انیمیشنی ماژول 21

 50,000 روز کاری 1 درج و مدیریت بنرهای تبلیغاتی ماژول 22
درج و نمایش بنرهای تبلیغاتی در قسمت های مختلف صفحات سایت و مدیریت آنها بر اساس مدت زمان 

 نمایش ، تعداد کلیک و تعداد دفعات نمایش در سایت

 جزئیات متحرک اسالید هانمایش اسالید شو های انیمیشنی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر عکس و  45,000 روز کاری 1 اسالیدشو متحرک ماژول 23

 45,000 روز کاری 1 سایت مطالب جستجوی ماژول 24
مطالب ، محصوالت ، لینک ها ، فایلها  عناوین و ها بندی )شامل دسته سایت مطالب پیشرفته جستجوی قابلیت

 کامل جزئیات و ...( با

 لیست محصوالت بر اساس محدوده قیمت، طبقه بندی یا موجودی کاالقابلیت فیلترینگ  45,000 روز کاری 1 فیلتر محصوالت فروشگاه ماژول 25

 امکان امتیاز دهی به مطالب و یا محصوالت سایت توسط کاربران با نمایش یک الی پنج ستاره زیر هر عنوان 45,000 روز کاری 1 ماژول امتیاز دهی 26

 مختصات جغرافیایی دلخواه بر روی نقشه گوگل به صورت زنده قابلیت نمایش 40,000 روز کاری 1 ماژول نقشه جغرافیایی آنالین 27

 Instagramبازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی  40,000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در اینستاگرام 28

 35,000 روز کاری 1 مطالب چاپ قابل نسخه ماژول 29
و یا پرینت آن به صورت  PDFفایل  قالب مندرج در سایت در مقاالت و دلخواه صفحات محتوای ذخیره قابلیت

 مستقیم
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 هوا و پیش بینی هواشناسی شهر های مختلف جهان و آب وضعیت گزارشات نمایش 35,000 روز کاری 1 هوا و آب نمایشگر ماژول 30

 Feedیا  RSS  ،Atomابزاری جهت بازنشر مطالب دیگر سایتها  با استفاده از تکنولوژی  30,000 روز کاری 1 ماژول فید خوان 31

 +Google بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی 30,000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در گوگل پالس 32

 Facebook خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعیبازنشر  30,000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در فیس بوک 33

 Twitter بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی 30,000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در توییتر 34

 25,000 روز کاری 1 نظرسنجی ماژول 35
 کارشناسان سایت و درج پاسخ توسط بازدیدکنندگانطرح سئواالت چند گزینه ای توسط مدیر یا  قابلیت

 کامل گزارشگیری قابلیت با

 شانیا یاجتماع یشبکه ها لیدر پروفا تیتوسط کاربران سا تیبازنشر مطالب سا 20,000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب توسط کاربران 36
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 (01/04/1397)مورخ  همراه تلفن افزار نرم نویسی برنامه و طراحی تعرفه خدمات

 

 پیش نیاز کلیه ماژولهای ارائه شده، استفاده از سیستم مدیریت محتوای ارائه شده توسط تیم فنی شرکت می باشد. -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده در سال اول دارای پشتیبانی  -

 سالیانه می باشد. %5/2از مبلغ کل قرارداد با افزایش میزان  %10هزینه پشتیبانی از سال دوم به بعد  -

 خدمات پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد: -

o افیکیارائه مداوم بسته های بروزرسانی سیستم مدیریت محتوا، ماژولها و قالب گر 

o  ماژولهای ارائه شده به صورت دروس از پیش ضبط شده مالتی مدیا )صوتی و تصویری(سیستم مدیریت محتوا و آموزش اولیه اپراتورهای سایت جهت کار با 

o به عنوان مثال ت( عویض رفع ایرادات احتمالی و تداخل های نرم افزاری بوجود آمده به واسطه بروزرسانی سیستم های مرتبط با وب سایتIP )درگاه های بانکی کشور 

 .بوده و تنها مابه التفاوت آن محاسبه می گردد دارا را باالتر های نسخه به ارتقاء قابلیت خدمات ارائه شده کلیه -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشد. -

 تعرفه ها بر واحد تومان می باشد.کلیه  -

 امکانات قابل ارائه تعرفه مدت زمان تحویل عنوان پکیج ردیف

 270,000 روز کاری 7 کاتالوگ یا کتابچه دیجیتال لیموبا شنیکیاپل 1
)درباره ما،  قابلیت ساخت منو و زیرمنو، دسته بندی های اخبار، مقاالت و صفحات گوناگون

 (…و ، محصوالت، کاتالوگ، لیست قیمتتماس با ما، خدمات، نمونه کارها

 585,000 روز کاری 14 تیبا نسخه وب سا کپارچهی لیموبا شنیکیاپل 2
به طور  وب سایت همزمان با بروزرسانی+ قابلیت بروزرسانی مطالب امکانات پکیج قبل 

 خودکار

 965,000 روز کاری 21 ویژه مدیریت ارتباط با مشتری لیموبا شنیکیاپل 3

ای امکانات پکیج های قبل + پنل مدیریت نرم افزار با قابلیت مشاهده تعداد نرم فزارهکلیه 

نصب شده بر روی تلفن همراه مشتریان، نسخه اپلیکیشن های نصب شده، نسخه سیستم 

 عامل و کارخانه تولید کننده تلفن همراه )همگی به صورت گراف و بردار( + ارسال پیام به

 هز به نرم افزار در هر ساعت از شبانه روز، به تعداد نامحدود وکلیه تلفن های همراه مج

 کاربر آنالین( 000,500رایگان )با پشتیبانی از 


