لیست قیمت و ویژگی های سیستم تولید و مدیریت محتوای وب سایت ایستا وب

)ISTA CMS version 7.03 last update (2015/1/16
ویژگی های ایستا سی ام اس
زبان برنامه نویسی

JQuery & JQuery UI - CSS3 - HTML5 - Ajax - C# - Asp.net MVC 5
Microsoft SQL Server 2012 R2

پایگاه داده (دیتا بیس )
استاندارد های پرتال
امنیت پورتال



Microsoft Certifications - World Wide Web Consortium(W3C) Certifications



تایید شده توسط جشنواره وب ایران در هفتمین دوره جشنواره وب ایران
ضمانت مادام العمر امنیت وب سایت ( در قرداد قید می شود)

امکانات  /نوع پورتال

سازمانی درجه یک

سازمانی درجه دو

سازمانی درجه سه

سازمانی درجه چهار

آپدیت پورتال

دو سال رایگان

یک سال و نیم رایگان

شش ماه رایگان

سه ماه رایگان

طراحی واکنش گرا
( ) Responsive Design
طراحی منحصر به فرد
(طراحی اختصاصی)
طراحی گرافیکی وب سایت
 % 011مورد تایید مشتری
ارسال طرح گرافیکی پورتال
تایید توسط مشتری
طراحی کاربر پسند

( InterFace

)User

طراحی مدرن یو آی
) ( Modern UI Design
کد نویسی
یکپارچه و استاندارد
فرم ساز پیشرفته

در صورت درخواست

در صورت درخواست

در صورت درخواست

امکانات  /نوع پورتال

سازمانی درجه یک

سازمانی درجه دو

سازمانی درجه سه

سازمانی درجه چهار

تعداد زبان وب سایت

نامحدود

 3زبانه

2زبانه

 0زبانه

گزارش گیری
()Scheduling log
کنترل ورود و خروج
وب سایت با آی پی
مهندسی سئو پورتال
( )SEO Engineering
ساختار ماژوالر در کل پرتال
مسیر یاب پورتال
()Bread crumb
کد نویسی لوگو با تکنولوژی

Canvas Html5
ماژول ها مخصوص سازمان
ماژول ویرایشگر متن
ماژول متن روان
ماژول اخبار  +نظرات
ماژول مقاالت
ماژول اسالیدر  31نوع
ماژول اوقات شرعی  5نوع
ماژول اب و هوا تمام شهر ها

تعداد استفاده

تعداد استفاده

تعداد استفاده

تعداد استفاده

از ماژول ها

از ماژول ها

از ماژول ها

از ماژول ها

نامحدود می باشد

نامحدود می باشد

نامحدود می باشد

نامحدود می باشد

ماژول آمار بازدید
ماژول منو عمودی و افقی
ماژول تب منو ()Live Tab
ماژول اکاردیون
ماژول گالری تصاویر و فیلم
ماژول پخش موزیک
ماژول خبر نامه
ماژول نظر سنجی
ماژول لینک ها و پیوند ها
ماژول نرخ سکه و ارز
ماژول جستجو در کل پرتال
ماژول تماس با ما ()Feed Back
ماژول ساعت و تاریخ
ماژول محصوالت

ماژول ها از قسمت

ماژول ها از قسمت

ماژول ها از قسمت

ماژول ها از قسمت

مدیریت به صورت

مدیریت به صورت

مدیریت به صورت

مدیریت به صورت

کشیدن و رها کردن

کشیدن و رها کردن

کشیدن و رها کردن

کشیدن و رها کردن

در محیط وب سایت

در محیط وب سایت

در محیط وب سایت

در محیط وب سایت

در قسمت دلخواه وب

در قسمت دلخواه وب

در قسمت دلخواه وب

در قسمت دلخواه وب

سایت رها می شوند که

سایت رها می شوند که

سایت رها می شوند که

سایت رها می شوند که

این امکان باعث آسان تر

این امکان باعث آسان تر

این امکان باعث آسان تر

این امکان باعث آسان تر

شدن مدیریت پورتال

شدن مدیریت پورتال

شدن مدیریت پورتال

شدن مدیریت پورتال

می باشد

می باشد

می باشد

می باشد

امکانات  /نوع پورتال

سازمانی درجه دو

سازمانی درجه یک

سازمانی درجه سه

سازمانی درجه چهار

ویرایشگر پیشرفته
ثبت سفارش آنالین
ماژول اختصاصی درخواستی
توسط مشتری
فروشگاه مجازی

در صورت درخواست

پشتیبانی  22ساعته
زمان پشتیبانی

هشت ماه رایگان

یک سال رایگان

شش ماه رایگان

سه ماه رایگان

تمدید زمان پشتیبانی
ایران یا آلمان

ایران یا آلمان

ایران یا آلمان

ایران یا آلمان

بنا به درخواست مشتری

بنا به درخواست مشتری

بنا به درخواست مشتری

بنا به درخواست مشتری

فضای هاست

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

پهنای باند هاست

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

هزینه هاست

رایگان

رایگان

2/111/111

2/111/111

هزینه پهنای باند

رایگان

رایگان

رایگان

0/111/111

قیمت نهایی ( ریال )

011/111/111

01/111/111

51/111/111

31/111/111

محل سرور

آموزش در محل شرکت طراح  :رایگان
آموزش در محل مشتری  :هزینه تردد و اقامت کارشناس به عهده مشتری (با توجه به سیستم مستقر در محل مشتری پیشنهاد می شود)

شماره تماس شرکت زبدگان رایانه صنعت ارومیه 122- 32220322 :
شماره همراه مدیریت (مهندس اصغر تایوغ)10022244315 :
شماره همراه طراح وب (مهندس سهیل خیری)10321120543 :

ایمیلinfo@istacms.ir :
الزم به ذکر هست وب سایت ایستا سی ام اس در حال بروز رسانی می باشد.

وب سایت ایستا سی ام اس www.istacms.ir :
آدرس  :ارومیه خیابان خیام جنوبی روبروی کوچه  04طبقه فوقانی بانک ملی.

