خبرنامه الکترونیک (نسخه )9

این نرم افزار جایگزین مناسبی برای روش سنتی تهیه بریده جراید می باشد .همچنین مدیران سازمان و کارشناساان
روابط عمومی می توانند عناوین و صفحات مطبوعات داخلی و خارجی و آخرین اخبار خبرگزاریها و سایتهای خباری
را هر روز از طریق آن مشاهده کنند.
برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر است:

























تمام صفحات مطبوعات داخلی (بیش از  011روزنامه هر روز)
آرشیو صفحات مطبوعات داخلی در  8سال اخیر
امکان دانلود خودکار  Pdfروزنامه ها جهت مشاهده آفالین کاربران در شبکه
تمام صفحات نشریات داخلی (بیش از  011هفته نامه  ،ماهنامه و  )...و آرشیو آنها
عناوین مهم مطبوعات روز و آرشیو آنها در  8سال گذشته
صفحه نخست مطبوعات مهم جهان و آرشیو آنها
امکان جستجو در تیتر و متن اخبار خبرگزاریها ،سایتهای خبری و روزنامه ها (بیش از  591منبع خبری)
خروجی  Word ،Pdfو چاپی خبر
امکان پیامک نمودن اخبار تنها با یک کلیک از شماره اختصاصی با پیش شماره 0111
امکان فکس اخبار تنها با یک کلیک بدون نیاز به دستگاه فکس
امکان ایمیل نمودن یک خبر یا کل خبرنامه
امکان ارسال تلگرام به کانال روابط عمومی با یک کلیک
امکان ارسال خودکار اخبار مرتبط با سازمان از طریق پیامک ،ایمیل و تلگرام
امکان تعریف گروههای مخاطبین جهت ارسال ایمیل ،فکس یا پیامک
مشاهده اصل خبر سایت خبری در داخل خبرنامه
امکان انتخاب خودکار اخبار مرتبط با سازمان با تعریف کلمات کلیدی و دسته بندی خودکار اخبار مشابه
امکان انتشار مطالب فرهنگی ،آموزشی در خبرنامه
امکان چاپ خبرنامه روزانه تنها با یک کلیک (بریده جراید)
نمودار تعداد خبرهای سازمان در خبرگزاریهای مختلف
نمودار تحلیلی اخبار سازمان برحسب جهت گیری ،نوع خبر (یا پارامترهای دیگر) به تفکیک منابع خبری
امکان مدیریت دسترسی افراد سازمان به بخش های مختلف خبرنامه و مشاهده گزارش کار آنها
نمودارهای بازدید همکاران از بخش های مختلف خبرنامه و روزنامه ها
راهنمای تصویری همه بخش های خبرنامه
...

نرم افزار فوق تحت وب بوده و در سرور شبکه داخلی سازمان نصب می گردد ،لذا نیازی به نصاب نارم افازار بار روی
سایر کامپیوتر ها نمی باشد .این نرم افزار با استفاده از تکنولوژی  ASP.Netطراحی گردیده و برای دریافت اطالعات
از  WebServiceاستفاده می کند .ضمنا پایگاه داده آن  SQL Server 2008یا جدیدتر می باشد.
این نرم افزار هم اکنون در بایش از  021رواباط عماومی در ساازمانهای دولتای ،شارکت هاای دولتای و خصوصای،
دانشگاهها ،نهادها و  ...در حال بهره برداری می باشد .برای اطالعات بیشتر به وبسایت شرکت مراجعه نمایید.

