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 با سالم

 "آتنا هماايش" همايش فرآيند های برگزاریمديريت الکترونيک نرم احتراما به پيوست شرح امکانات و قيمت 

به پيوست خدمتتان ارسال ميگردد. خواهشمند است در صورت نياز به هرگونه توضيح بيشاتر در اياز زميناه 

 با ما تماس بگيريد.

 ر و امتنان را دارد.بال از بذل توجه و اعتمای شما کمال تشکق
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 7 از  3 صفحه 

  مشخصات عمومی نرم افزار .8

ايز نرم افزار، ابزاری است برای مديريت شرکت کنندگان در همايش در روز برگازاری هماايش، 

با استفاده از ايز ابزار شما خواهيد توانست ليست شرکت کنندگان را وارد نرم افزار نموده و با 

خدمات ارايه شده در روز هماايش و ميازان مزااز دريافات هرياک از اياز خادمات در روز  تعريف

 همايش، منابع خود را کنترل نموده و از وضعيت حضور افراد در روز های مختلف مطلع گرديد.

ايز نرم افزار برای شناسايی و دريافت اطالعات افراد، با توجه به نياز به انزام سريع فرآيند هاا، 

کد برای دريافت کد افراد که به همراه اطالعات تکميلی بر روی کارت آنها درج شده استفاده از بار

 مينمايد.

 سخت افزار مورد نياز جهت اجرای نرم افزار .2

ايز نرم افزار برای اجرا حداقل به يک دستگاه رايانه با مشخصاات زيار جهات رخياره و نگهاداری 

 نوان سرور با حداقل مشخصات زير نياز دارد:بانک اطالعاتی و انزام تنظيمات پايه به ع

 ويژگی های مورد نياز دستگاه سرور 2.8

 پردازنده: 2.8.8

 Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel 

Pentium IV with EM64T support 

 سرعت پردازنده: 2.8.2

 Minimum: 1.4 GHz 

 Recommended: 2.0 GHz or faster 

 حافظه 2.8.2

 Minimum:1 GB 

 Recommended: 4 GB or more 

 فضای رخيره سازی آزاد 2.8.2

 Minimum: 10GB 



 

   http://noICT.com –( 128) 88855888   |نوآوران فنآوری اطالعات امروز    

 

 7 از  4 صفحه 

 

که از دستگاه فوق بصورت ها  زماان ميتاوان در نساش سارور و نياز کالينات اساتفاده نماود، در 

صورت نياز به تعاداد بيشاتر دساتگاه جهات اساتفاده در قسامتهای مختلاف پاذير ، سيسات  باا 

 ورد نياز ميباشد:حداقل مشخصات زير م

  کاربرويژگی های مورد نياز دستگاه  2.2

 پردازنده: 2.2.8

 Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel 

Pentium IV with EM64T support 

 سرعت پردازنده: 2.2.2

 Minimum: 1.4 GHz 

 حافظه 2.2.2

 Minimum:1 GB 

 Recommended: 2 GB or more 

 ره سازی آزادفضای رخي 2.2.2

 Minimum: 200MB 

 دستگاه بارکد خوان 2.2.5

 تزهيزات شبکه جهت اتصال دستگاه های کالينت به دستگاه سرور 2.2.2

    پرينتر جهت چاپ کارت های ورود به همايش 2.2.8

 Card Printer ياا و A4 کاغاذ روی بر کارتها چاپ برای عادی پرينتر دستگاه از ميتوان نيز همايش برگزاری روز در کارتها چاپ به تمايل صورت )در

 (. نمود استفاده PVC کارتهای روی بر چاپ برای

 همايش در شرکت های نامه گواهی و مدارک چاپ جهت پرينتر 2.2.8
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 7 از  5 صفحه 

  مشخصات فنی نرم افزار .2

با استفاده از آخريز تکنولوژی نرم افزاری نوشته شده و در  همايشمديريت نرم افزار 

و  Visual Studio 2010 ار با استفاده از ابزاراختيار مشتريان قرار ميگيرد. ايز نرم افز

 .تهيه شده است 2دات نت فري  ورک   بر اساس

 .ميباشد MS SQL Server 2008R2 بانک اطالعاتی مورد استفاده در ايز برنامه

           

 

 

 ويژگی های نرم افزار: .2

 

  استفاده از معماریClient-Server 

  تهيه شده با استفاده از.NET 4 

 تفاده از بانک اطالعاتی اسMS SQL 2008 R2 

  قابل استفاده بر روی تعداد نامحدودClient در روز برگزاری همايش 

 ترافيک ک  در سطح شبکه 

  دارای يک عدد  قفل سخت افزاریUSB 

 قابليت قرايت بارکد با استفاده از دستگاه بارکد خوان 

 

 

 

 



 

   http://noICT.com –( 128) 88855888   |نوآوران فنآوری اطالعات امروز    

 

 7 از  6 صفحه 

  امکانات نرم افزار .2

 

 تعريف روزهای همايش 

 اعات شروع و خاتمه هر روز همايشتعريف س 

 محاسبه مدت زمان حضور افزار در هر روز از همايش 

 ثبت نام افراد در روز همايش بصورت انفرادی و صدور کارت 

 گزار  حضور افراد در هر روز از همايش 

 نمايش تعداد حاضريز در همايش بصورت لحظه ای 

 فايل  امکان ورود اطالعات شرکت کنندگان در همايش از طريقExcel 

 )..... ،ثبت فعاليتهای انزام شده )ورود، خروج، دريافت هديه، دريافت ناهار 

  امکان تعريف فعاليتهای جديد در سيست 

 امکان تعريف محدوديت در تعداد دريافت هريک از خدمات 

 خواندن کارتهای دارای بارکد توسط دستگاه بارکد خوان 

 ای حضور در همايشچاپ گواهی شرکت در همايش بر اساس ساعته 

 امکان چاپ مزدد کارت برای افراد 

 امکان کنترل وضعيت دريافت خدمات مربوط به هر فرد 

 امکان دريافت گزار  از ميزان فعاليتهای اپراتور ها 

 مشاهده نمودار فعاليتهای انزام شده در هر روز از همايش 

 استفاده از مشخصات درج شده در سرور برای ثبت وقايع 

 ر ميز خدمت مربوط ب هريک از اپراتورهاامکان تغيي 

 امکان محدود نمودن ميز های خدمت مربوط به هر اپراتور 
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  قيمت نرم افزار .5

 لطفا تماس بگيريد.


