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خبرنامه الکترونیک
(بریده جراید داخلی – رصد اخبار – روزنامه ها)

امروزه یکی از وظایف اصلی روابط عمومی ها
مانیتور کردن اخبار روزنامه ها و خبرگزاریها
به طور روزانه و تهیه بریده جراید برای ارائهه
به مدیران و همکاران سازمان مهی باشهد در
نههرم افههزار خبرنامههه ا کترونیهک عصههر ویها،
کارشههسار روابههط عمههومی بهها اسههت اده از
ابزارهای رصد اخبهار موجهود در نهرم افهزار،
بالفاصله س از درج خبر مرتبط بها سهازمان
در سایتهای خبهری آن را از طریهق تلگهرام،
یامک و دریافه مهی کسهد و در صهور
تائید بالفاصله از طریق تلگرام ،یامک ،شهبکه داخلهی و در چهارچو خبرنامهه داخلهی سهازمان در اختیهار
همکاران قرار میدهد
همچسین روزنامه های داخلی ،خارجی و نشریا مستخب روابط عمومی با تمامی ص حا به صهور آفالیهن در
خبرنامه روابط عمومی قرار می گیرند و همکاران برای مطا عه روزنامه هها و اخبهار ح هه ای خبرنامهه داخلهی
نیازی به ایسترن در کامپیوتر خود ندارند!
خروجی نرم افزار مخصوص نمایشگرهای اربا رجوع ( داخل راهروها ،در ورودی و ) و امکان تو یهد بریهده
جراید  Pdfاز خبرهای سازمان و روزنامه ها ،از دیگر امکانا نرم افزار می باشد
نرم افزار بو تن خبری ا کترونیک عصر ویا تح و بوده و بر روی سهرور شهبکه داخلهی سهازمان یها هاسه
ایسترنتی نصب می شود این نرم افزار با است اده از تکسو وژی  Net 4طراحی و یاده سازی شهده و از XML
 WebServiceبرای دریاف اخبار و اطالعا از ایسترن (سرور شرک ) است اده می کسد و ایگاه اطالعهاتی
آن  SQL Serverمی باشد
این نرم افزار به عسوان تسها نرم افزار بریده جراید و بو تن ساز داخلی تح شهماره  ۴۹4۴۰4مهورد تائیهد فسهی
شورای عا ی ان ورماتیک کشور قرار گرفته و در مرکز رسانه های دیجیتال وزار فرهسه و ارشهاد اسهالمی بها
شماره  ۳۳۰/۰۹به ثب رسیده اس نرم افزار دارای تائیدیه امسی  ASVS V3 L1آ ا بوده و هه اکسهون در
بیش از یکصد روابط عمومی در سازمانهای دو تی ،شرک های دو تی و خصوصی ،دانشگاهها ،شهرداری ها و
مشغول به کار اس

 برخی از امکانات نرم افزار خبرنامه عصر پویا به شرح زیر است:
تمام ص حا مطبوعا داخلی (بیش از  ۰4۹روزنامه هر روز)
آرشیو ص حا مطبوعا داخلی در  ۰۹سال اخیر
امکان دانلود خودکار  Pdfروزنامه ها جه مشاهده آفالین کاربران در شبکه
تمام ص حا نشریا داخلی (بیش از  ۳5۹ه ته نامه  ،ماهسامه و ) و آرشیو آنها
عساوین مه مطبوعا روز و آرشیو آنها در  ۰۹سال گذشته
ص حه نخس مطبوعا مه جهان و آرشیو آنها
امکان جستجو در تیتر و متن اخبار خبرگزاریها ،سایتهای خبری و روزنامه ها (بیش از  85۹مسبع خبری)
خروجی  Word ،Pdfو نسخه چا ی خبر
خروجی مخصوص نمایشگرهای اربا رجوع در سازمان (در ورودی ،راهروها و )
گج های ساع  ،مساسبتها ،آ و هوا ،شاخص های اقتصاد ،بورر ،سکه و جه نمایشگرهای سازمان
امکان خش فیل  ،موسیقی و خش زنده بیش از  ۴۹شبکه تلویزیونی در نمایشگرهای سازمان
امکان یامک اخبار از شماره اختصاصی رایگان یا از و سرویس یامک سازمان
امکان فکس اخبار تسها 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 یامک ،ایمیل و تلگرام (رصد اخبار)
امکان ذخیره خودکار اخبار مرتبط با سازمان در خبرنامه و نمایش در نمایشگر
امکان تعریف گروههای مخاطبین جه ارسال ایمیل ،فکس یا یامک
شساسایی و دسته بسدی خودکار اخبار مشابه در مسابع مختلف
امکان انتشار مطا ب فرهسگی و آموزشی در خبرنامه
امکان چاپ و تهیه  pdfخبرنامه روزانه تسها با یک کلیک (بریده جراید)
نمودار تعداد خبرهای سازمان در خبرگزاریهای مختلف با تعیین شروط د خواه
نمودار تحلیلی اخبار سازمان برحسب جه گیری ،نوع خبر (یا ارامترهای دیگر) به ت کیک مسابع خبری
امکان مدیری دسترسی افراد سازمان به بخش های مختلف خبرنامه و مشاهده گزارش کار آنها
نمودارهای بازدید همکاران از بخش های مختلف خبرنامه و روزنامه ها
راهسمای تصویری همه بخش های خبرنامه

 مزایای استفاده از نرم افزار خبرنامه الکترونیک عصر پویا
بروز بودن خبرها و روزنامه ها در خبرنامه تا ح ه مشاهده توسط کاربر
عدم نیاز به ساخ و ارسال فایل  Pdfروزانه
صرفه جویی در خرید و توزیع روزنامه
عدم نیاز به آرشیو دستی روزنامه ها
رصد اتوماتیک  ۴4ساعته اخبار سازمان
جامعی

اخبار با جستجو در بیش از  85۹مسبع خبری

امکان جستجو در آرشیو اخبار (بیش از  ۰۹۹میلیون خبر)
تهیه نسخه چا ی و  pdfخبرنامه فقط با یک کلیک
انتشار ح ه ای اخبار از طریق شبکه داخلی ،یامک ،فکس ،تلگرام و ایمیل
ارسال خودکار اخبار سازمان از طریق یامک ،ایمیل یا تلگرام
خروجی بدون دردسر نمایشگرهای اربا رجوع (تلویزیونهای راهروها و در ورودی سازمان)
عدم نیاز به سخ افزار یا نرم افزار برای خش بر روی نمایشگرهای اربا رجوع
عدم نیاز به ایسترن برای مشاهده اخبار و روزنامه ها
صرفه جویی در هسای باند ایسترن سازمان با مشاهده آفالین روزنامه ها
ورود اطالعا و مدیری ساده
امکان مدیری

روابط با خبرگزاریهای مختلف بر اسار گزارش تعداد و جه گیری اخبار آنها

افزایش کارایی روابط عمومی

 تائیدیه ها

همچسین نرم افزار توسط و ابزارهای بین ا مللی تس امسی نهرم افهزار مانسهد  Acunetixمهورد ارزیهابی
امسیتی قرار گرفته اس و موارد امسیتی مورد نیاز در نرم افزار اعمال شده اس

 برخی از مشتریان نرم افزار خبرنامه الکترونیک عصر پویا

برای مشاهده یس مشتریان و آخرین بروزرسانی ها از ص حه نرم افزار خبرنامه بازدید فرمایید
جه دریاف دمو رایگان نرم افزار با ما تمار بگیرید

