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  ـ پارس ویتایگرنرم افزار و قیمت ـ لـیست امکانات 

 

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر با پوشش قسمت های مختلف سازمان شامل 
خدمات پس از فروش و ابزارهایی برای اتوماســـیون ایاری،مدیریت فردیادهای  بازاریابی، فروش،

 .باشدی یر کشور م CRM رجامع ترین نرم افزا…سازمانی،انباریاری و
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 ویژگیهای اصلی نرم افزار پارس ویتایگر

 نرم افزار جامع

  نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر با پوشش قسمت های مختلف سازمان شامل
س از فروش و ابزارهایی برای اتوماسیون ایاری،مدیریت فردیادهای فروش،بازاریابی،خدمات پ

 .یر کشور می باشد CRM جامع ترین نرم افزار…سازمانی،انباریاری و

 عدم محدوییت کاربر یر تعدای کاربران

  برخالف بسیاری از نرم افزارهای موجوی یر بازار که محدوییت کاربر یارند،نرم افزار پارس ویتایگر
 .یتی یر تعدای کاربران نرم افزار نداشته و نخواهد یاشتهیچ محدوی

 قیمت مااسب

 هیچ نمونه مشابه ای برای نرم افزار CRM  پارس ویتایگر با توجه به نسبت امکانات و قیمت نرم

 .افزار یر بازار وجوی نداری

 تحت وب و تحت شبکه

 ز مزیت های نرم افزار می این نرم افزار امکان نصب بصورت لوکال و تحت وب را یاری که یکی ا
 .باشد

 قابلیت نصب برروی سیستم عامل های مختلف

  نرم افزار سی در ام پارس ویتایگر قابلیت نصب بر روی سیستم عامل های مختلفی همچون
 .لیاوکس ، ویادوز و مکیاتاش را یاری
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 هسته متن باز و اپن سورس

 پارس ویتایگر تاها نرم افزار CRM متن باز بوین نرم  .پن سورس( می باشدبا هسته متن باز )او

 .افزار، به شما امکان توسعه نرم افزار را توسط سایر تیم های برنامه نویسی می یهد

 قابلیت استفایه یر محیط های تجاری بین المللی

 مدیریت واحد پولی پیش فرض 
 امکان تغییر قالب بر اساس ییگر زبان ها rtl و ltr 
 یستمامکان تغییر زبان پیش فرض س 
 افزوین تقویم های شمسی، میالیی و قمری به سیستم بدون تغییر یر هسته نرم افزار 
  امکان انتخاب تقویم سیستم بر اساس تاریخ شمسی، میالیی یا قمری توسط هر کاربر به صورت

 مجزا و همزمان
 پشتیبانی از تقویم انتخابی مستقل از زبان انتخابی کاربر 
 یابزار مبدل تاریخ یر یاشبور 
 کت از و کار شرها توسط راهبران سیستم، متااسب با اصطالحات رایج یر کسب قابلیت تغییر ترجمه

 طریق پال )ویرایشگر زبان پیشرفته(
 امکان تغییر یر ماطقه زمانی پیش فرض سیستم 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

  



  

 
1

0 

 اتوماسیون بازاریابی و فروش
 ت کمپین های تبلیغاتیمدیری

 امکان تعریف کمپین های تبلیغاتی مختلف نمایشگاهی،محیطی و…. 
 قابلیت تعریف نوع کمپین مرتبط با مشتری و محصول 
 قابلیت سفارشی سازی فرم های مرتبط با کمپین ها با فیلدها و مقاییر یلخواه 
 اتیتجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی برای هر کمپین تبلیغ 
 قابلیت ارسال کمپین های تبلیغاتی شامل ایمیل و پیامک 
 امکان طراحی قالب های گرافیکی برای کمپین های ایمیلی و با قابلیت پشتیبانی از HTML 
 قابلیت مشاهده تاریخچه فعالیت ها و بروز رسانی های مرتبط با هر کمپین 
 ی هر کمپین بطور مجزا قابلیت ثبت مخاطبین،سازمان ها و سرنخ های فروش یر پرونده 
  امکان ایجای رویدای و وظیفه برای کمپین ها و ثبت یر پرونده همان کمپین با قابلیت ارجاع به

 کاربران و یا تیم های مختلف سازمان
 امکان ایجای فرصت فروش مرتبط با هر کمپین بصورت مجزا 
 صورت جداگانه امکان ثبت نتایج پیگیری های بعدی مرتبط با کمپین برای هر مشتری ب

 وسازماندهی شده

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت فرصت های فروش

  امکان ایجای فرصت های فروش بصورت نامحدوی با قابلیت ایجای با فیلدهای سفارشی و مقاییر
 یلخواه

 قابلیت تعریف مراحل فروش 
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 تفایه از قیف فروشامکان مدیریت و عارضه یابی فروش با اس 
 امکان تعریف مقاییر و یرصد موفقیت فرصت های فروش 
 قابلیت ایجای پرونده برای هر فرصت فروش بصورت مجزا 
 برای فرصت های فروش با قابلیت ارجاع امور به کاربران… امکان یرج فعالیت،رویدای،وظیفه و 
 قابلیت تعریف مخاطبین و سازمانهای مرتبط با هر فرصت 
 وزه ها و سهمیه بادی )مدیریت مااطق جغرافیایی(مدیریت ح 
 امکان ایجای سفارش فروش ،مرتبط با فرصت های فروش 
 امکان یرج اساای با تمامی فرمت ها یر پرونده ی هر فرصت فروش 
 امکان ایجای پیش فاکتور مرتبط با هر فرصت فروش 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 یت پیش فاکتورهامدیر

 امکان ایجای پیش فاکتور با مقاییر یلخواه و با قابلیت تعریف مالیات،تخفیف،حمل و نقل و… 
 امکان یرج پیش فاکتور یر پرونده مشتریان 
  امکان یرج فعالیت،وظیفه،رویدای برای هر پیش فاکتور بصورت مجزا و با قابلیت ارجاع امور به

 پرسال
 فاکتور امکان یرج ساد برای هر پیش 
 قابلیت ثبت سفارش فروش،مرتبط با هر پیش فاکتور 
 امکان وروی و خروج اطالعات از فایل اکسل 
 امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور ضمن حفظ پیش فاکتور 
 قابلیت خروجی گرفتن از پیش فاکتور با فرمت PDF 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 تورهامدیریت فاک

 امکان ایجای فاکتور با فرمت یارایی و با قابلیت یرج مالیاتهای مختلف،تخفیفات،حمل و نقل و…  (
 (فاکتور فروش به فرمت رسمی یارایی pdf خروجی صحیح

 امکان ایجای فاکتور با فرمت یارایی و با قابلیت یرج مالیاتهای مختلف،تخفیفات،حمل و نقل و… 
 مشتریان امکان یرج فاکتور یر پرونده 
 امکان یرج فعالیت،وظیفه،رویدای مرتبط با هر فاکتور بصورت مجزا و با قابلیت ارجاع امور به پرسال 
 امکان یرج اساای بصورت مجزا برای هر فاکتور 
 یارای بخش توضیحات یر پیش فاکتورها و فاکتور با امکان قرارگیری متن پیش فرض یر دن 
  فاکتورقابلیت ثبت سفارش فروش،مرتبط با هر 
 امکان یر نظر گرفتن تخفیف بر روی هر یک از مواری فاکتور و یا کل فاکتور 
 حمل و نقل( -محاسبه مالیات )فروش 
 امکان استفایه از واحدهای پولی مختلف و بصورت همزمان با قابلیت تبدیل نرخ ارز 
 اریخ سر رسید گزارش گیری لحظه ای و به روز از پیش فاکتورها و فاکتور ها بر اساس وضعیت ، ت

 …و
 تفکیک صایر کااده پیش فاکتورها و فاکتور از مسئول پیگیری دن 
 امکان وروی و خروج اطالعات از فایل اکسل 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 قابلیت ثبت و مدیریت سفارشات فروش

 قابلیت یسته بادی سفارشات فروش 
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 روش بصورت زمانبادی شدهقابلیت تکرار هر سفارش ف 
 قابلیت تعریف فیلدها با مقاییر متااسب با کسب و کار شما 
 قابلیت ارجاع سفارش به واحدهای مختلف سازمان ماناد واحد تولید 
 قابلیت ایجای پرونده برای هر سفارش فروش بصورت مجزا 
 بران سیستم و قابلیت تعریف فعالیت و رویدای برای هر سفارش با امکان ارجاع امور به کار

 واحدهای مختلف
 قابلیت مشاهده تاریخچه فعالیت های انجام شده بر روی هر سفارش فروش 
 قابلیت یرج اساای مرتبط با هر سفارش یر پرونده همان سفارش فروش 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارزیابی عملکری تیم فروش و ارائه قیف فروش

 قیف فروش بصورت زمانبادی شده  مشاهده 
  محاسبه و نمایش قیف فروش بر اساس میزان یردمد 
 محاسبه و نمایش قیف فروش سازمان 
 قابلیت یسته بادی مشتریان یر هر مرحله از فروش 
 قابلیت مشاهده قیف فروش از میزان فروش هر کدام از پرسال بصورت مجزا 
 رحله از فروشامکان مشاهده فرصت های فروش مرتبط با هر م 
 مشاهده قیف فروش بصورت زمانبادی شده 
 محاسبه و نمایش قیف فروش بر اساس میزان یردمد 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 خدمات پس از فروش

 پشتیبانی و ارتباط یو سویه با مشتری از طریق تیکت

  مدیریت کاربران پورتال 
 شتری از طریق تیکتیاگ و با استفایه از پرتال مشترکین و وب فرم هاارتباط یو سویه با م 
 امکان یرج تیکت توسط مشتری)از طریق پرتال مشترکین( با قابلیت رهگیری و یرج فایل ضمیمه 
 امکان اولویت بادی تیکت ها 
 امکان ارجاع تیکت ها به کاربران و یا واحد های مختلف سازمان 
 ر تیکت بصورت مجزاقابلیت ایجای پرونده برای ه 
 قابلیت یرج یاییاشت یر پرونده هر تیکت 
 امکان یرج تیکت یر پرونده مشتری 
 قابلیت تعریف رویدای و وظیفه برای کاربران و مرتبط با هر تیکت بصورت مجزا 
 قابلیت مشاهده تاریخچه ی فعالیت های انجام شده توسط کاربران مرتبط با هر تیکت 
 فرمت ها مرتبط با هر تیکت امکان یرج اساای با تمامی 
 قابلیت یرج تیکت یر قراریایهای ثبت شده یر سیستم 
 امکان ثبت پروژه های مرتبط با هر تیکت و یرج یر پرونده همان تیکت 
 امکان ثبت سرویس های مرتبط با یک تیکت 
 امکان ورویی و خروجی گرفتن اطالعات یر فایل اکسل 
 ترهای یلخواهامکان گزارش گیری از تیکت ها با پارام 
  امکان گزارش گیری از تیکت ها با پارامترهای یلخواه 
 پشتیبانی از PDF  فارسی یر پورتال مشترکین 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 سیستم پرسش و پاسخ

 قابلیت تعریف پرسش و پاسخ بصورت نامحدوی 
 پرتال مشترکین امکان مشاهده پرسش و پاسخ توسط مشتری یر 
 امکان یسته بادی پرسش و پاسخ ها 
 امکان ایجای یک پرونده مجزا برای هر پرسش و پاسخ 
  مرتبط با هر پرسش و پاسخ و یرج یر پرونده ی همان… قابلیت یرج یاییاشت های یایدوری و 
 پرسش و پاسخ 
 قابلیت یرج اساای با تمامی فرمت ها یر پرونده هر پرسش و پاسخ 
 رش گیری از سواالت متداول با پارامترهای یلخواهقابلیت گزا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت قراریایهای پشتیبانی

 (قابلیت ایجای قراریایهای مختلف)پشتیبانی،خدماتی،اجرایی و… 
 قابلیت یرج قراریایها یر پرونده مشتریان 
  قراریایامکان ایجای یک پرونده برای هر 
 قابلیت کد بادی،زمانبادی،اولویت بادی،تعریف یوره های تکرار قراریایها 
 امکان سفارشی سازی مقاییر و پارامترهای قراریایهای خدمات 
 قابلیت یرج اساای )با تمامی فرمت ها( مرتبط با هر قرایای و یرج یر پرونده همان قراریای 
 ج یر پرونده همان قرایایامکان یرج تیکت های مرتبط با هر قرایای و یر 
  قابلیت مشاهده تاریخچه بروز رسانی ها و عملیات های انجام شده توسط کاربران بر روی هر

 قراریای
 امکان گزارش گیری از قراریای ها با مقاییر و پارامترهای یلخواه 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 سیستم مدیریت پروژه

 (ف پروژه به تفکیک نوع دن )مطالعاتی، طراحی، اجرایی، پشتیبانی و تعری… 
 امکان ایجای یک پرونده مجزا برای هر پروژه 
 امکان یرج یاییاشت یر پرونده هر پروژه 
 امکان یرج پروژه یر پرونده مشتریان 
 قابلیت تعیین بویجه برای هر پروژه 
 ادی و ارجاع به پرسال با امکان رهگیریقابلیت تعریف وظیفه برای پروژه با امکان اولویت ب 
 قابلیت یسته بادی پروژه ها 
 امکان تعریف نقاط عطف پروژه ها 
 امکان ثبت میزان پیشرفت پروژه 
 قابلیت مشاهده یرصد پیشرفت پروژه و وضعیت پروژه توسط مشتری یر پرتال مشترکین 
 امکان مقایسه زمان پیش بیای شده با زمان پایان واقعی پروژه 
 ان ثبت اساای)با تمامی فرمت ها( مرتبط با پروژهامک 
 امکان مشاهده گزارشات لحظه ای از روند کاری پروژه با مقاییر 
 ساخت فیلتر جهت مشاهده پروژه ها براساس مواری کلیدی 
 امکان گرفتن کپی از یک پروژه جهت ساخت پروژه های مشابه 
 امکان ورویی و خروجی گرفتن از اطالعات یر فایل اکسل 
 امکان پیگیری وضعیت و نتیجه وظایف پروژه 
  گانت چارت 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 انباریاری

 مدیریت محصوالت و سرویس ها

 قابلیت تعریف محصوالت و سرویس ها با امکان یسته بادی 
 ترهای یلخواهامکان سفارشی سازی فرم مربوط به محصوالت و سرویس ها با پارام 
 امکان یرج تاریخ شروع و پایان پشتیبانی برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا 
 امکان زمانبادی دغاز و پایان فروش هر محصول و سرویس بصورت مجزا 
 قابلیت تعریف تامین کااده و تولید کااده هر محصول و سرویس بصورت مجزا 
 ویس هاامکان تعیین سقف سفارش مجدی برای محصوالت و سر 
 امکان تعریف مسئول انبار برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا 
 امکان ضمیمه تصویر کاال یر پرونده محصول و سرویس 
 امکان تعریف حساب معین برای هر محصول و سرویس 
  قابلیت تعریف واحد های مختلف پولی با امکان تبدیل نرخ ارز برای هر محصول و سرویس بصورت

 مجزا
 ساای با تمامی فرمت ها یر پرونده هر محصول و سرویسقابلیت یرج ا 
  قابلیت مشاهده فاکتورها،پیش فاکتورها،سفارشات خرید،سفارشات فروش،فرصت های فروش مرتبط

 با هر محصول و سرویس
  امکان مشاهده سرنخ های فروش، مخاطبین و سازمان هایی که هر محصول و سرویس را

 یرخواست یایه اند بصورت مجزا
 ف پورسانت فروش برای هر محصول و سرویستعری 
 امکان پکیج بادی محصوالت با قابلیت یرج محصوالت پایه یر پرونده محصول 
 امکان ورویی و خروجی گرفتن اطالعات از فایل اکسل 
  قابلیت مشاهده تاریخچه ی هر محصول و سرویس و امکان گزارش گیری از محصوالت و سرویس

 ها با پارامترهای یلخواه

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس تارتراس
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 مدیریت پرونده های فروش محصول برای تشخیص اصالت کاال

 امکان تعریف پرونده فروش برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا جهت مدیریت گارانتی 
 قابلیت سفارشی سازی فرم های مربوط به هر پرونده ی فروش 
  هر محصول و با قابلیت پیگیری اصالت کاال توسط مشتریامکان یرج شماره قطعه 
 قابلیت یسته بادی پرونده های فروش 
 امکان زمانبادی گارانتی محصول با قابلیت یایدوری توسط سیستم به کاربران 
 قابلیت ثبت تیکت های مربوطه یر پرونده فروش 
 ر روی هر پروندهقابلیت گزارش گیری و مشاهده فعالیت های انجام شده توسط کاربران ب 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت یفترچه های قیمت

 قابلیت تعریف یفاتر قیمت برای یسته بادی های مختلف مشتریان 
 قابلیت یرج قیمت های متاوع برای هر محصول و سرویس و مشتری بطور مجزا 
 ران و نمایادگانامکان تعریف پورسانت و تخفیف برای همکا 
 قابلیت مشاهده تاریخچه ی فعالیت های انجام شده مرتبط با هر یفترچه 
 امکان گزارش گیری از یفاتر قیمت با پارامترهای یلخواه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت تامین کاادگان

  امکان یسته بادیقابلیت تعریف تامین کاادگان بصورت نامحدوی و با 
 امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به تامین کاادگان با پارامترهای یلخواه 
 امکان ایجای یک پرونده مجزا برای هر تامین کااده 
 امکان یرج محصوالت مرتبط با هر تامین کااده یر پرونده همان تامین کااده 
  همان تامین کاادهامکان ثبت سفارشات خرید مرتبط با تامین کااده یر پرونده 
 امکان ثبت ایمیل های یریافتی و ارسالی یر پرونده هر تامین کااده 
 امکان مشاهده تاریخچه فعالیت ها و گزارش گیری از تامین کاادگان با پارامترهای یلخواه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت سفارشات خرید

  خرید مرتبط با مخاطبین،انبار،سازمان ها وامکان ایجای سفارش… 
 امکان سفارش سازی فرم های مرتبط با سفارشات خرید با پارامترها و مقاییر یلخواه 
 امکان ایجای کد رهگیری مرتبط با هر سفارش خرید 
 امکان انتخاب تامین کاادگان مرتبط با هر سفارش خرید 
 هر سفارش خرید بصورت مجزا قابلیت تعریف روش حمل و نقل و انتخاب روش برای 
 امکان ارجاع سفارش خرید به واحدها و کاربران مختلف سیستم با قابلیت مشاهده تاییدیه ها 
  قابلیت یرج اساای با تمامی فرمت ها برای هر سفارش خرید بطور مجزا و یرج یر پرونده همان

 سفارش خرید
 ت مجزا و ارجاع امور با پرسال و با قابلیت ایجای فعالیت و رویدای برای هر سفارش خرید بصور

 امکان یرج یر پرونده سفارش خرید
  قابلیت مشاهده تاریخچه بروزرسانی ها و فعالیت های انجام شده و گزارش گیری از سفارشات با

 پارامترها و مقاییر یلخواه
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 اتوماسیون ایاری

 ابل پرسالیکارت

 امکان انتخاب یکی از تقویم های شمسی،قمری و میالیی توسط هر کاربر بصورت مجزا و همزمان 
 امکان انتخاب زبان های مختلف توسط هر کاربر بصورت مجزا و همزمان 
 امکان اعمال تاظیمات توسط پرسال بصورت کامال مجزا برای کارتابل خوی 
 ا امکان یایدورینمایش وظایف تعیین شده برای هر شخص ب 
 امکان مشاهده کارتابل پرسال هر بخش توسط مدیر دن بخش 
 امکان به اشتراک گذاری و اطالع رسانی رویدایها 
 امکان بررسی کارتابل حتی خارج از ساعت کاری و محیط کار 
 پیگیری دخرین اخبار سایت های مرتبط با فعالیت خوی کاربر یر سیستم 
 فزار و یسترسی به ایمیل های یریافتی و ارسال ایمیل بدون وروی یکپارچگی ایمیل شخصی با نرم ا

 به ایمیل شخصی
  امکان ساخت انواع فیلترها مرتبط با بخش های مختلف جهت جستجوی سریع و یا سازماندهی

 اطالعات توسط هر فری یر کارتابل خوی
  و مدیریت دن بخشامکان مشاهده وظایف و رویدایهای مرتبط با هر کاربر یر سیستم توسط کاربر 
 امکان مشاهده و گزارش گیری از فعالیت پرسال 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت تقویم خصوصی

 امکان مشاهده وظائف و رویدایهای مرتبط با کاربر بصورت روزانه،هفتگی و ماهانه 
 قابلیت sync کوریها به تقویم نرم افزارتقویم گوگل با تقویم کاربر و انتقال ر 
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 امکان ثبت رویدای و وظیفه با قابلیت ارسال یایدوری 
 امکان گزارش گیری از فعالیت های انجام شده بر روی هر رویدای و وظیفه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت تقویم مشترک

 ال و نمایش یر تقویم مشترکامکان ثبت رویدای و وظیفه برای تمامی پرس 
 قابلیت تعریف یایدوری برای پرسال و برای هر رکوری بصورت مجزا 
 امکان گزارش گیری از رویدایهای مشترک 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت وظایف

 امکان ثبت وظیفه برای کاربران و گروههای کاربری با قابلیت یسته بادی 
 امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به وظایف با مقاییر و پارامترهای یلخواه 
 قابلیت زمانبادی شروع و سررسید وظایف 
 قابلیت اولویت بادی وظایف 
 قابلیت تعریف یایدوری و یوره تکرار برای هر وظیفه 
  پروندهیر همان …(قابلیت یرج وظایف مرتبط با هر پرونده )مشتریان،پروژه ها،فاکتورها و 
 قابلیت مشاهده عملیات های انجام شده توسط پرسال بر روی هر وظیفه بصورت مجزا 
 امکان گزارش گیری از وظایف با مقاییر و پارامترهای یلخواه 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 مدیریت رویدایها

 ی با امکان یسته بادیقابلیت ایجای رویدای برای پرسال و گروههای کاربر 
 امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به رویدایها با مقاییر یلخواه 
 امکان زمانبادی شروع و پایان هر رویدای 
 امکان یعوت از کاربران برای هر رویدای و با قابلیت ارسال یایدوری 
 کدام از دن ها و یرج یر پرونده هر… امکان ایجای رویدای مرتبط با مشتریان،پروژه ها،سازمان و 
 قابلیت ایجای تکرار و یایدوری هر رویدای بصورت زمانبادی شده 
  امکان گزارش گیری از هر رویدای بصورت مجزا و با قابلیت مشاهده عملیاتهای انجام شده توسط

 کاربران بر روی هر رکوری

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت ارجاعات

 کان ارجاع تمامی یایه های سیستم به کاربران یا گروههای کاربری ماناد تیم فروشام

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت ایمیل

  اتصال ایمیل به نرم افزار و یسترسی به ایمیل های یریافتی و ارسال ایمیل بدون وروی به ایمیل
 شخصی

 یمیل های ارسالی و یریافتی یر پرونده،مخاطبین،سرنخ های فروش،سازمان امکان ذخیره سازی ا
 …ها،تامین کاادگان و

 نشانگر ایمیل های خوانده نشده 
 )قابلیت مشاهده وضعیت ایمیل ها)باز شده و یا نشده 
 قابلیت ساخت پوشه برای ایمیل ها 
 ی مختلف سازمان قابلیت ساخت قالب های متاوع برای ارسال های گوناگون و برای بخش ها

 بصورت نامحدوی
 امکان ارسال انبوه ایمیل برای کمپین ها و یا اطالع رسانی به مشتریان،تامین کاادگان و… 
 مبدل ایمیل جهت اسکن ایمیل ها و افزوین گریش کار برای هر ایمیل با قابلیت افزوین SSL 

 …و

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ستم مدیریت اساایسی

 امکان یرج اساای با تمامی فرمت ها یر سیستم 
 قابلیت پوشه بادی و کد بادی اساای 
  امکان ضمیمه کرین ساد مربوط به هر بخش از سیستم و یا مربوط به مشتریان یر پرونده همان

 بخش
 قابلیت ارجاع اساای به کاربران مختلف و یا گروههای مختلف سازمان 
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 گ هر ساد بصورت مجزا و با امکان مشاهده تاریخچه بروز رسانی و عملیات قابلیت مشاهده ال 
 انجام شده توسط پرسال بر روی هر ساد

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 یفتر اندیکاتور

 امکان یرج نامه های یریافتی و ارسالی 
 قابلیت شماره بادی و یسته بادی نامه ها 
 ارجاع نامه توسط کاربران به بخش ها و کاربران مختلف امکان 
 امکان یرج فایل پیوست برای هر نامه 
 امکان مشاهده تاریخچه هر نامه و عملیات های انجام شده برای هر نامه توسط کاربران 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 چت عمومی

 از طریق چت یاخل سیستم امکان ارتباط کاربران سیستم 
 امکان ایجای چت روم های مختلف برای بخش های مختلف سازمان 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 چت پیشرفته

 قابلیت گفتگو یر پارس ویتایگر برای کاربران 
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 توانایی لیاک گفتگو به هر یک از رکوریها 
 سترسی برای همه کاربران(پشتیبانی از کانال ها )قابل ی 
 پشتیبانی از گروه های خصوصی و پیام های مستقیم 
  اضافه کرین به لیست عالقه مادی ها(” موری عالقه“قابلیت مشخص کرین مکالمات( 
 )امکان ذخیره سازی مکالمات یا تاالر گفتگو ) انتقال به لیست درشیو ها 
 پشتیبانی از ضمائم یر تاالر گفتگو/چت 
 پشتیبانی از جستجو بر اساس نام تاالر گفتگو و پیام ها 
 پشتیبانی از پیام رسانی و ارسال اطالعیه ها به صورت لحظه ای 
  پشتیبانی از ویرایش متن با قابلیت های حروف توپر، کج نویسی، خط کشیدن زیر کلمات، اندازه

 کلمات، رنگ کلمات و شکلک

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 اطالعیه ها و یایدوری

 سازگار با اکثر ماژول های استانداری 
  ،پشتیبانی از مخاطبین، سرنخ ها، سازمان ها، تیکت ها، فرصت ها، پیش فاکتورها، فاکتورها

 سفارشات فروش، پروژه ها، وظایف پروژه، رویدایه ها و لیست کارها
  با استفایه از گریش کار استانداری پارس ویتایگرامکان یرگیر کرین و نمایش اطالعیه ها 
 یسترسی دسان به دیکن برای نمایش اطالعیه ها 
 اطالعات رکوری اصلی با توانایی کلیک 
 اطالعیه ها  توانایی به تعویق انداختن یا تایید 
 سازگار با مدیریت ماژول 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 یت ارتباط با مشتریمدیر

 ارتباط با مشتریان احتمالی

 قابلیت یرج اطالعیه یر سیستم و امکان مشاهده توسط کاربران 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 مدیریت اطالعیه ها

 امکان ایجای سرنخ های فروش با قابلیت سفارشی سازی فرم ها و فیلدها 
 ونده مجزا برای هر سرنخ فروشقابلیت ایجای پر 
 امکان مشاهده تاریخچه بروز رسانی ها و فعالیت های مرتبط با سرنخ فروش 
 امکان یرج یاییاشت برای هر سرنخ و یرج یر پرونده ی سرنخ 
 قابلیت ثبت رویدای و وظیفه مرتبط با سرنخ فروش و ثبت یر پرونده با امکان ارجاع امور به پرسال 
 افت ایمیل به سرنخ فروش با قابلیت ثبت یر پرونده هر سرنخ بصورت مجزاامکان ارسال و یری 
 قابلیت ثبت اساای با تمامی فرمت ها یر پرونده سرنخ 
 امکان یرج اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات یرخواستی سرنخ یر پرونده ایشان 
 ه جزئیات تماس و قابلیت ذخیره سازی تاریخچه تماس با سرنخ یر پرونده ی همان سرنخ به همرا

 فایل ضبط مکالمه
 امکان تبدیل سرنخ های فروش به مشتریان بالفعل تاها با یک کلیک 
  امکان انتقال تمامی اطالعات ثبت شده یر پرونده سرنخ های فروش به پرونده مشتریان بالفعل

 تاها با یک کلیک
 قابلیت گزارش گیری از سرنخ ها با مقاییر و پارامترهای یلخواه 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس تراستار

      

 ارتباط با مشتریان حقیقی و حقوقی

 امکان ثبت مخاطبین حقیقی و حقوقی با قابلیت یسته بادی 
 قابلیت ثبت مخاطبین مرتبط با یک سازمان 
 امکان ساخت فیلترهای مختلف برای مشتریان 
 امکان وروی و خروج اطالعات از فایل اکسل 
 ن حذف و ویرایش تکی و گروهیامکا 
 امکان تغییریر فرم ثبت اطالعات مشتریان مطابق با نیازهای شما 
 قابلیت ثبت رویدای و وظیفه مرتبط با مخاطب و ثبت یر پرونده با امکان ارجاع امور به پرسال 
 امکان یرج یاییاشت برای هر مخاطب و یرج یر پرونده ی ایشان 
 ورت تکی و گروهی و نیز ثبت دن یر پرونده مخاطبینامکان ارسال ایمیل و پیامک بص 
 امکان ثبت فایل صوتی مکالمه یر پرونده مخاطبین 
 یر پرونده ایشان… امکان ثبت اطالعات مالی مخاطب ماناد فاکتور و پیش فاکتور و 
 امکان ثبت اساای با کلیه فرمت ها یر پرونده مخاطبین 
 رونده ایشانامکان ثبت قراریایهای مرتبط با مخاطب یر پ 
 امکان ثبت و درشیو ایمیل های ارسالی و یریافتی یر پرونده مخاطب 
 امکان تعریف پروژه برای هر مخاطب و ثبت یر پرونده او 
 امکان تفکیک مخاطبین حقیقی و حقوقی و ایجای ارتباط میان دنها 
 امکان مشاهده تاریخچه فعالیت های انجام شده توسط کاربران بر روی هر پرونده 
 ابلیت گزارش گیری از مخاطبین با مقاییر و پارامترهای یلخواهق 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت کاربران

 مدیریت کاربران

 عدم محدوییت یر تعریف کاربران سیستم 
 عدم محدوییت یر استفایه همزمان کاربران از سیستم 
 به کاربران… های مخاطبین،سازمان ها،پروژه ها،فاکتورها و قابلیت ارجاع امور و پرونده 
 امکان مشاهده امور مربوط به هر کدام از پرسال با قابلیت مشاهده امور انجام شده 
 برای هر کدام از…(قابلیت تعریف تاظیمات متفاوت )تقویم شمسی،میالیی،زبان های متفاوت و 
 ر سیستمپرسال بصورت مجزا و با امکان کارکری همزمان ی 
  نمویارهای مختلف دماری برای امور پرسال ماناد فرصت های فروش،یردمد بر اساس سرنخ

 .…ها،تیکت های باز و
 امکان گزارش گیری از فعالیت پرسال با پارامترهای یلخواه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 تعریف چارت سازمانی

 انی با قابلیت تعریف زیر شاخه بصورت نامحدویامکان تعریف چارت سازم 
 قابلیت تعریف گزارش یهی هر شاخه به شاخه های باالتر 
 قابلیت تعریف مجوزهای ارجاع امور هر شاخه به کاربران همسطح،سطح باالتر و یا پایین تر 
 قابلیت تعریف قوانین یسترسی به اطالعات نرم افزار برای هر شاخه بصورت مجزا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای یزنسب استارتر
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 مدیریت یپارتمان های سازمانی

 قابلیت تعریف تیم های مختلف سازمان فروش،بازاریابی،فای و… 
 امکان افزوین کاربران به تیم های مختلف بصورت نامحدوی 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 رسیمدیریت سطوح یست

 قابلیت تعریف سطوح یسترسی برای هر گروه و کاربر بصورت اختصاصی 
 قابلیت تعریف یسترسی به قسمت های مختلف بصورت کلی و جزئی ماناد )کاربر فقط یسترسی 
 به شماره تماس مشتری یر فرم مربوطه یاشته باشد) 
 یر سیستم توسط  قابلیت تعریف ویرایش،حذف،ایجای و یا فقط نمایش هر رکوری بصورت جداگانه

 کاربران و یا گروهها
  قابلیت تعریف قوانین به اشتراک گذاری اطالعات توسط کاربران بصورت مجزا برای هر کاربر و یا

 گروه

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 ابزارهای ارتباطی

 ارسال و یریافت ایمیل

 امکان ارسال ایمیل از طریق SMTP 

 یریافت ایمیل از طریق IMAP 
 امکان تبدیل ایمیل های ورویی به رکوریهای مختلف یر سیستم ماناد: سرنخ و تیکت 
 مرتبط سازی ایمیل های یریافتی با رکوریهای سیستم 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارسال پیامک

 ارسال پیامک 
 ارسال پیامک توسط گریش کارها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 یریافت پیامک

 امکان یریافت پیامک از طریق URL و وب سرویس 
 امکان زمانبادی و خویکارسازی فردیاد یریافت پیامک از طریق وب سرویس 
 قابلیت تعریف سرویس یهاده (Provider)  جدید و سفارشی سازی 
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 جدید از طریق پیامک ورویی امکان ایجای سرنخ و تیکت 
 امکان ایجای سرنخ جدید و یا تیکت هاگام یریافت اعدای خاص 
 امکان اصالح شماره تلفن پیامک های ورویی 
  طراحی با استانداری ماژول های پارس ویتایگر ) سطوح یسترسی، قوانین، نقش ها، گریش کار ها و

) … 
 سرویس یهاده اس ام اس برای ارسال و یریافت  امکان استفایه از موبایل های اندرویدی به عاوان

 اس ام اس

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 فکس

 امکان کار با تمامی ماژول های استانداری پارس ویتایگر که فیلد شماره تلفن یارند 
 ل فایلسازگار با ماژول های سفارش خرید، فروش و فاکتور و پیش فاکتور جهت ارسا PDF 
 امکان ارسال و یریافت فکس 
 امکان ایجای فکس جدید از طریق ویرایشگر به همراه اساای ضمیمه 

 :قابلیت ارسال و یریافت با یکی از سرویس یهاده های زیر

 سرویس فکس ایاترنتی FAX.ir 

 سرویس hylafax یر مرکز تلفن های الستیکس یا ایزابل 

 م افزار فکس سرورسرویس فکس دنالو گ )فکس مویم( با نر activefax 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 پوش نوتیفیکیشن

 قابلیت ارسال اطالعیه بر اساس گریش کار 
  قابلیت یریافت اطالعیه های نرم افزار ویتایگر ماناد تغییرات بر روی یک رکوری،ذخیره یک رکوری

 …جدید و
 های استانداری ویتایگر پشتیبانی از کلیه ماژول 
 امکان یریافت اطالعیه های ویتایگر بر روی گروه یا دی یی شخصی یر تلگرام 
 امکان یریافت اطالعیه ها بر روی مرورگرها ماناد Mozilla ,chrome و… 
 قابلیت یریافت اطالعیه ها از طریق اپلیکیشن موبایل 
 پشتیبانی پروتکل XMPP و سازگار با مساجرهای XMPP و Jabber 

 پشتیبانی از Wen Notification توسط کار با سرویس های ارسال اطالعیه OneSignal و 
FoxPush و Pushassist 

 بر روی ویادوز، مک و تلفن همراه از طریق سرویس های ارسال   امکان یریافت اطالعیه ها
 Pushed  و Pushsafer و Pushover اطالعیه

 ه های اجتماعی تیمی از طریق سرویس های ارسال اطالعیهامکان یریافت اطالعیه ها برروی شبک 
Slack 

 سهولت استفایه از ماژول پوش ناتیفیکیشن 
 سرعت باالی ماژول Push notification ویتایگر 
 قابلیت تغییر تاظیمات به یلخواه کاربر 
 قابلیت رییابی پیام های ارسالی و تاظیمات انجام شده 
 ویتایگر جهت نمایش سازگار با سطوح یسترسی استانداری Web Notification 
 یریافت پوش نوتیفیکیشن ها حتی هاگامی که برنامه ی مربوطه بسته باشد 
 یریافت پوش نوتیفیکیشن حتی یر صورت قفل بوین صفحه ی کاربر 
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 فعال سازی و غیرفعال سازی دسان یر گوشی های هوشماد و هم چاین مرورگرهای وب 

 کامل سازمانی تهپیشرف حرفه ای بیزنس استارتر
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 امایت

 سطل بازیابی

  

  امکان مشاهده و بازگریانی اطالعاتی که توسط کاربران نرم افزار بصورت عمدا و یا سهوا پاک شده
 است

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پشتیبان گیری استانداری

 بانک اطالعاتی و بازگریانی دن امکان تهیه فایل پشتیبان فقط از 
 امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت زمانبادی شده و اجرا توسط گریش کارها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 سپر امایتی

 امکان جلوگیری از هک شدن سیستم 
 امکان گزارشگیری از حمالت انجام شده به سیستم 
  سیاهقابلیت تعریف لیست 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 htaccess ویرایشگر

 امکان تغییر تاظیمات سرور سی در ام از طریق فایل 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 تاریخچه بروزرسانی ها

 سانی یر پرونده های قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش تاریخچه های بروزر
 …مشتریان،قراریایها،پروژه ها و

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وروی امن

 امکان تعریف یفعات مجاز یسترسی یر صورت وروی اشتباه رمز عبور 
 قابلیت تعریف مدت زمان مراجعه مجدی کاربر یر صورت مسدوی شدن حساب کاربر 
  لیست سیاه برای وروی به سیستمقابلیت تعریف 
 قابلیت ارسال اطالعیه به مدیر و یا کاربران سیستم یر صورت تالش یک کاربر برای وروی غیر مجاز 
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 قابلیت مشاهده تاریخچه وروی کاربران 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 احراز هویت یو مرحله ای

 روی به کاربران از طریق ایمیل،پیامک و یا نرم افزار موبایل احراز هویتقابلیت ارسال رمز یوم و 
 ،پشتیبانی از نرم افزارهای احراز هویت برای اندرویدios،windows phone،blackberry 
  امایت بیشتر سیستم حتی یر مواقعی که شخص غیر مجاز نام کاربری و رمز وروی به سیستم را

 بداند
 ثانیه یکبار 31یکار و هر تعویض رمز یوم بصورت خو 
 قابلیت تعریف طول و تعدای کاراکترهای رمز یوم 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 LDAP اهراز هویت

 پشتیبانی از احراز هویت LDAP و اتصال به اکتیو یایرکتوری 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 گوگل reCapcha امایتی کد

 امکان استفایه از reCapcha گوگل یر وب فرم ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 کاربران پرتال مشترکین

 امکان مشاهده ال گ کاربران پورتال مشترکین 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پیشرفتهپشتیبان گیری 

 نسخه های پشتیبان فایل ها و پایگاه یایه برنامه ریزی شده 
 پشتیبانی از نسخه های پشتیبان محلی و FTP 
 سفارشی سازی نسخه های پشتیبانی جهت ارسال اطالعیه ایمیل ها 
 بکاپ گیری یوره ای از نرم افزار 
 سازگار با مدیریت ماژول 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 توسعه و سفارشی سازی

 مدیریت فرم ها

 امکان سفارشی سازی کلیه فرم های سیستم با فیلدهای یلخواه 
 امکان تعیین فیلدهای اجباری و اختیاری 
 قابلیت افزوین بلوک های سفارشی 
 (قابلیت تعریف فیلدهای جدید)متای،ایمیل،شماره،تاریخ و… 
 هر فیلد قابلیت تعریف طول کاراکتر برای 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر ماوها

  قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش ماوهای سیستم با قابلیت تعریف سطح یسترسی برای
 گروههای کاربری به هر کدام از ماوها و ماژول های سیستم

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 و اتصال به سایر نرم افزارها ( API ) وب سرویس

 ارائه وب سرویس جهت اتصال به سایر نرم افزارها 
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 اتصال نرم افزار CRM به نرم افزارهای جانبی ماناد outlook اپلیکیشن موبایل، تقویم گوگل و ،
 همگام سازی و تبایل صحیح اطالعات

 ابزار مدیریتAPI  مگام سازی تقویم و مخاطبین با اکانت گوگل کاربرانگوگل جهت انجام ه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر فهرست های انتخابی

 قابلیت تعریف مقاییر فهرست انتخابی برای تمام فیلدها و ماژول های سیستم 
 قابلیت تغییر نام و یا حذف مقاییر فعلی فهرست انتخابی 
 لیت تعریف حق یسترسی برای نقش ها بر روی مقاییر فهرست انتخابیقاب 
 قابلیت تعویض موقعیت مقاییر فهرست های انتخابی 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 امکان ساخت فیلترهای جدید یر ماژول ها

 ای فروش،مخاطبین،فاکتورها امکان ایجای فیلترهای جدید یر ماژول های سیستم ماناد سرنخ ه
 …و

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 کدیاگ رکوریها

 بصورت سفارشی… امکان ایجای کدیاگ رکوریها ماناد فاکتورها،سفارشات خرید و فروش و 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 های انتخابیروابط موجوی میان فهرست 

 قابلیت مرتبط ساختن محتوا یک فهرست انتخابی با فهرست انتخابی ییگر 
 قابلیت کاترل مقاییر فهرست انتخابی توسط مواری انتخاب شده یر فهرست انتخابی ییگر 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 معایل یابی فیلدها

 ی فروش برای تبدیل به مخاطب و سازمان تاها با یک کلیکقابلیت فعال سازی یر سرنخ ها 
 قابلیت تصمیم گیری راجع به اطالعات ذخیره شده بهاگام تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش 
  قابلیت حذف یا انتقال محتوا فیلدها به فیلدهای سفارشی مخاطبین ، سازمان ها و فرصت های

 فروش
 رنخ به مخاطب ،سازمان و فرصت فروشقابلیت لیاک کرین فیلدهای سفارشی یر س 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 فیلد های سفارشی پیشرفته

 :فیلد های سفارشی پیشرفته شامل فیلدهای زیر می باشد

 تاریخ میالیی 
 کد ملی ایرانی 
 شماره موبایل ایران 
 دی یی تلگرام 
 شماره واتس دپ 
 شماره شبا ایران 
 ره کارت بانکیشما 
 ویرایشگر HTML 
 فیلد ارجاع به کاربر 
 کد QR 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارتباطات بین ماژول ها

سازنده ماژول و ارتباط سفارشی ویتایگر )ماژول ساز سفارشی پارس ویتایگر( ، ماژولی است که به 
اژول های سفارشی را تاها با چاد کلیک ایجای کااد. تمام این امکان را می یهد که م CRM مدیران

ماژول های سفارشی با پیروی از استانداریهای شدید پارس ویتایگر ایجای می شوند. به عالوه، 
اجازه می یهد تا ماژول های موجوی و ماژول های سفارشی جدید  CRM سازنده ارتباط به ایمین

 .و یک به چاد و چاد به چاد را پشتیبانی می کاد 1:1تباطات را به یکدیگر لیاک کاد. این ماژول ار

 مشاهده خالصه و جزئیات 
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 ویجت فعالیت + لیست مرتبط 
 ویجت اساای + لیست مرتبط 
 ویجت به روز رسانی شده 
 ویجت یاییاشت ها + ارتباط 
 ایجای شده یا تغییر یایه شده توسط فایل های سیستم 
 ای استانداری پارس ویتایگرسازگار با گزارش ها و سایر عملکری ه 
 تمام ماژول های سفارشی بر اساس استانداریها یا ملزومات پارس ویتایگر ایجای می شوند 
 )استفایه بسیار دسان رابط کاربری )پال ایمین 
 پشتیبانی از ارتباط یک به یک 
 پشتیبانی از ارتباطات یک به چاد 
 پشتیبانی از ارتباطات چاد به چاد 
 ماژول سازگار با مدیریت 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر زبان پیشرفته

 کت از و کار شرها توسط راهبران سیستم، متااسب با اصطالحات رایج یر کسب قابلیت تغییر ترجمه
 طریق پال

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مرتبط ایجای کااده فیلد



  

 
5

0 

 قابلیت ایجای فیلد رابط میان یو ماژول نرم افزار 
 قابلیت ایجای فهرست مرتبط جدیدی برای نمایش ارتباط ماژول ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 بروزرسانی ماژول های مرتبط

 قابلیت به روز رسانی فیلد لیست انتخابی ماژول های مرتبط 
  روز رسانی فیلدها برای کاربرانی که یسترسی خواندن و نوشتن ندارندعدم به 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ایجای ارتباطات بین ماژول ها

 :امکان ایجای ارتباطات بین ماژول ها

 یک به یک 
 چاد به یک 
 چاد به چاد 
 یک به چاد 

 کامل مانیساز پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 ماژول ساز سفارشی

 بدون نیاز به برنامه نویسی و …(قابلیت ایجای ماژول ماناد)مرخصی،لیست اموال،پرسشاامه و
 بصورت ویزاریی

 امکان ایجای گریش کار بر روی ماژول ها 
 قابلیت تاظیم محتوا ونمایش ساختار ماژول های موجوی یر سیستم 
  کرین ماژول های موجویقابلیت فعال یا غیر فعال 
  قابلیت یسترسی به تاظیمات ماژول از قبیل: ویرایش فیلد،ویرایش وتاظیم گریش کار،ویرایش

 …مقاییر فهرست انتخابی،ترتیب شماره گذاری و
 قابلیت یسترسی به فروشگاه ماژول و امکان نصب افزونه ها از فروشگاه ماژول 
 قابلیت نصب ماژول از طریق فایل زیپ 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 ایجایکااده رکوری

ایجایکااده رکوری به شما کمک می کاد تا اطالعات را از ماژول مبدا یر ماژول مقصد به صورت 
 اتوماتیک واری نمایید

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 یلیست ها و بلوک های انتخاب
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 ایجایکااده رکوری به شما کمک می کاد تا اطالعات را از ماژول مبدا یر ماژول مقصد 
 به صورت اتوماتیک واری نمایید 
 نمایش لیست های انتخابی یر نمایه های جزئیات، ویرایش و ایجای 
  نوع نمایش: لیست انتخابی و به عاوان بلوک 1حاوی 
  جزئیات، ویرایش و ایجایامکان ویرایش و ایجای رکوریها از نمایه های 
 پشتیبانی از انتخاب رکوریهای موجوی 
 سازگار با ماژول های استانداری و سفارشی 
 سازگار با مدیریت ماژول 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 بلوک های پویا

  انتخابیقابلیت نمایش یا عدم نمایش بالک ها را براساس انتخاب رکوی یر فهرست 
 قابلیت کاترل نمایش یا مخفی سازی بالک ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وب هوک

 پشتیبانی از تمام ماژول هایی که گریش کار یر دنها فعال است 
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 پشتیبانی از متد های POST,PUT,GET,DELETE,PATCH,OPTIONS,HEAD  یر

 رپارس ویتایگ Webhook ماژول

 پشتیبانی از انواع متدهای احراز هویت شامل متد های Basic,NTLM, DIGEST و سفارشی 

 پشتیبانی از پروتکل های HTTP و HTTPS توسط ماژول وب هوک پارس ویتایگر 

 امکان ارسال یرخواست به فرمت های JSON,JSON ARRAY, XML, FORM(TEXT) 

 پشتیبانی از پروتکل SOAP 1.1  و SOAP 1.1  وب هوک پارس ویتایگرتوسط 

 قابلیت شااسایی و توانایی تبدیل خویکار مقاییر ورویی به متغییر های ارسالی یر پروتکل SOAP 

 امکان استفایه از مقاییر فعلی فیلد های موجوی یر CRM برای پارامتر های ارسالی یر خواست 
 الی یر خواستامکان استفایه از مقاییر فیلد های مرتبط ماژول برای پارامتر های ارس 
 امکان استفایه از متون و عبارت های ترکیبی برای پارامتر های ارسالی یر خواست 
 امکان استفایه از فرمول و شروط موری تایید پارس ویتایگر برای پارامتر های ارسالی یر خواست 
 امکان تعریف سربر گ (Header) های سفارشی برای پارامتر های ارسالی یر خواست 

 سانی فیلد هایامکان بروزر CRM  یر صورت یریافت پاسخ صحیح از یرخواست ارسالی توسط

 پارس ویتایگر Webhook ماژول

 قابلیت ارسال یرخواست ها به یو صورت لحظه ای (immediately) و زمانبادی شده 
(Cronjob) با ماژول وب هوک Vtiger 

 ک پارس ویتایگرقابلیت اجرای مجدی یرخواست ها یر صورت نیاز توسط ماژول وب هو 
  ثبت و ضبط کلیه یرخواست های ارسالی جهت رییابی وعیب یابی یر ماژول وب هوک پارس

 ویتایگر

 پارس ویتایگر Webhook امکان مشاهده گزارش پاسخ یرخواست های ارسالی یر ماژول

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 لیست های شرطی

 ی رکوری با استفایه از مقاییر فیلدها یا گریش کارهاکاترل قالب ها 
 پشتیبانی از ویژگی های فیلدها به صورت: مخفی، اجباری، فقط خواندنی بوین فیلدها 
 )اجرا با گریش کارهای ویتایگر )تعریف شرایط 
 سازگار با نمایه های ویرایش، ایجای و مشاهده جزئیات 
 سفارشی پشتیبانی از تمام ماژول های استانداری و 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت فردیادهای سازمانی

 قابلیت زمانبادی فردیادها

 امکان اجرای فردیاد یر زمانبادی یلخواه 
 قابلیت تعریف فردیاد یر مواقعی که یک رکوری برای اولین بار یر نرم افزار ایجای می شوی 
 اد یر مواقعی که یک رکوری یر نرم افزار تغییر می کادقابلیت تعریف فردی 
 قابلیت تعریف فردیاد یر مواقعی که یک رکوری یر نرم افزار ذخیره می شوی 
 قابلیت تعریف فردیاد یر مواقعی که یک شرط یر یک ماژول برقرار شوی 
 قابلیت تعریف گریش کار یر هر ساعت،روز،هفته،ماه و تاریخ های مشخص 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای نسبیز استارتر

      

 قابلیت تعریف شرط برای هر فردیاد

 قابلیت تعریف یک یا چاد شرط جهت اجرای گریش کار 
 امکان تعیین شرط بر اساس مساوی بوین مقاییر یلخواه با یک فیلد از ماژول 
 ژولامکان تعیین شرط بر اساس شامل شدن مقاییر یلخواه با یک فیلد از ما 
 امکان تعیین شرط بر اساس شروع شدن مقاییر یلخواه با یک فیلد از ماژول 
 امکان تعیین شرط بر اساس پایان یافتن مقاییر یلخواه با یک فیلد از ماژول 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وظایف گریش کار
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 ارقابلیت تعریف وظایف گوناگون جهت اجرای گریش ک 
 قابلیت افزوین وظیفه ارسال ایمیل خویکار یرصورت برقراری تمامی شروط 
 قابلیت افزوین وظیفه یر تقویم یرصورت برقراری تمامی شروط 
 قابلیت ایجای رویدای یر تقویم یرصورت برقراری تمامی شروط 
 صورت قابلیت به روزرسانی فیلدها )هرفیلد اطالعات جدیدی رابعاوان محتوا یریافت میکاد(یر

 برقراری تمامی شروط
 قابلیت ایجای واحد یا رکوی جدیدی یر ویتایگر یرصورت برقراری تمامی شروط 
 قابلیت استفایه از توابع سفارشی تعریف شده یر سیستم یر صورت برقراری تمامی شروط 
 قابلیت مشاهده و استفایه از گریش کار های از پیش تعریف شده یر سیستم 

 کامل سازمانی پیشرفته یحرفه ا بیزنس استارتر

      

 ماکرو ها

 قابلیت اعمال گریش کارها تاها با یک کلیک 
 ماکروها”یارای یکمه” 
  اجرا با گریش کارهای پارس ویتایگر و پشتیبانی از تمام وظائف گریش کارهای استانداری )به روز

 رسانی فیلد، ایمیل ها، ایجای رکوری(
 ه جزئیات رکوری/ خالصه برای یسترسی دساننمایش تمام ماکرو ها یر نمای 
 )پیکربادی/تاظیمات سایه ) مشابه گریش کارهای استانداری 
 پشتیبانی از تمام ماژول های استانداری و سفارشی 
 سازگار با مدیریت ماژول 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 گزارش ساز

 گزارشات

 ات دماری و نمویاری از کلیه ماژول های سیستمامکان ایجای گزارش 
 قابلیت خالصه سازی یایه ها یر ویتایگر با استفایه از گزارش گیری 
 قابلیت یسترسی و استفایه از گزارشات از پیش تعریف شده یر سیستم 
 قابلیت سفارشی سازی گزارش های ایجای شده 
 امکان ایجای گزارشات زمانبادی شده 
 گزارشات زمانبادی شده توسط ایمیل امکان ارسال خویکار 
  ، قابلیت انجام محاسباتی از قبیل : مجموع،میانگینMin ،Max 

 قابلیت گرفتن خروجی گزارش یر یو قالب اکسل و CSV 
 قابلیت پوشه بادی گزارشات 
 قابلیت گرفتن کپی از گزارش 
 قابلیت اعمال تغییرات یر گزارش بصورت موقتی و یائمی 

 کامل سازمانی پیشرفته ای حرفه بیزنس استارتر
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 وب فرم

 ایجای وب فرم ها

 قابلیت تعریف قالب های html برای انتقال یایه ها از وب سایت به پارس ویتایگر 
 فراخوانی اطالعات از سایت و ثبت دن یر ماژول موری نظر یر ویتایگر 
 امکان استفایه از reCapcha  گوگل یر وب فرم ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای یزنسب استارتر
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 ابزارها

 ویجت ها

 قابلیت افزوین ویجت توسط کاربر یر صفحه یاشبوری 
 امکان انتخاب و فعال سازی ویجت های از پیش تعریف شده پارس ویتایگر 
  ویجت تقویم ایرانی یر یاشبوری 
  ویجت مبدل تاریخ یر یاشبوری 
 ویجت RSS  و دموزش ها و ماژول ها  دخرین مطالب 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 فیدخوان

 قابلیت ایجای فیدهای سایت 
 قابلیت به اشتراک گذاری عااوین خبری و یا متن کامل خبر 
 قابلیت انتشار اخبار شرکت روی RSS 
 قابلیت جستجو اخبار توسط کاربران 

 کامل سازمانی شرفتهپی حرفه ای بیزنس استارتر

      

 سایت های موری عالقه
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 قابلیت مرتبط ساختن ویتایگر با سایر سایت های مربوط به کسب و کار خوی 
  قابلیت یسترسی به وبسایت مخاطبین و یا سایر وبسایت های ایاترنتی و ایاترانتی بدون نیاز به

 خروج از سی در ام

 کامل زمانیسا پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 هشداریهاده یسکتاپ

رویدایها و وظایف بر روی صفحه یسکتاپ ،حتی یر مواقعی که مرورگر  popup قابلیت نمایش
 کاربر بسته است

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 جستجوی استانداری

 امکان جستجو یر فیلدهای پیشفرض ماژول ها 
 ت ذخیره سازی معیارهای جستجو بعاوان یک فیلتر سفارشیقابلی 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پاپ دپ اطالع رسانی
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 پاپ دپ اطالع رسانی واضح و قابل مشاهده 
 امکان افزوین تعدای نامحدویی هشدار به رکوریها 
 ورت یک هشدارقابلیت تعیین فرم نمایش بصورت پاپ دپ یا تاها بص 
  یک یا چادین کاربر یا گروه خاص”تمام کاربران“ارجاع یک هشدار به ، 
 تعیین تعدای یفعات تکرار نمایش اطالعیه 
 کاترل مجوز جهت حذف یک اطالعیه 
 پال پیکربادی انعطاف پذیر 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ابزار مبدل گفتار به نوشتار

     )تبدیل دنالین اصوات فارسی و تبدیل به متن. )با صدای خوی تایپ کاید 

 .یاریو مرورگر گوگل کروم  SSL نیازماد گواهیاامه :نکته

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ماشن کاربران

 به کاربران یا گروه قابلیت ماشن ماناد ماشن یر توییتر به شما کمک می کاد تا یریایاشت خوی 
 .های یلخواه اشاره کاید

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 خروجی اکسل

 خروجی نمایه ها به اکسل 
 قابلیت ایجای سطح یسترسی خروجی اکسل برای هر ماژول به صورت جداگانه 
 امکان فعال و غیر فعال نموین خروجی اکسل 
  زبان ها از جمله فارسی، عربی، روسی، چیای وپشتیبانی از تمامی … 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 کلید های میانبر کیبوری

 یر نمایش به صورت لیست: 
 کلید Page Up/Page Down برای نمایش سایر رکوریهای صفحه 

 کلید های Ctrl+A برای افزوین رکوری جدید 

 یرنمایه جزییات: 
 لید هایک Ctrl+E برای ویرایش 

 کلید های Ctrl+D برای ایجای کپی 

 کلید Page up/Page down برای مشاهده رکوری ماژول های مرتبط 

 کلید Right/Left برای نمایش رکوریهای قبلی و بعدی 

 یرنمایه ویرایش: 
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 کلید های Ctrl+S برای ذخیره 

 یر کل سی در ام: 
 کلید Ctrl+K ای ماژولبرای نمایش لیست رکوریه 

 کلید Escape برای بازگشت به صفحه قبل 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 اوقات شرعی

 افزوین اوقات شرعی به پارس ویتایگر جهت استفایه کاربران 
 صوتی اذان  پاپ دپ پخش 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 و تعطیالت رسمی ایران و جهان یر تقویمرویدای ها 

 امکان افزوین رویدای ها و تعطیالت رسمی ایران و جهان یر تقویم و ویجت ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ابزارهای بانک اطالعاتی



  

 
6

5 

 تابزار های پیشرفته بانک اطالعاتی جهت بهیاه سازی و رفع خطا و گزارش وضعی 
 قابلیت گرفتن فایل پشتیبانی از بانک اطالعاتی و بازیابی دن 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت فونت

 امکان انتخاب وب فونت برای ظاهر نرم افزار 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 کیبوری فارسی

 ری فارسی به کلیه ورویی های صفحاتامکان افزوین کیبو 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 نشانگر ایمیل

 قابلیت انتخاب و تغییر رنگ نشانگر ایمیل 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 واری کااده خویکار اطالعات

  ماژول ییگر ماناد واری کرین خویکار کد پستی از ماژول امکان وروی اطالعات یک ماژول به
 مخاطبین به فیلد کد پستی یر ماژول فاکتورها

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 جستجوی پیشرفته

 امکان پیکربادی فیلدهای جستجو برای جستجوهای موثرتر 
 جستجو واضح تر( قابلیت حذف ماژول ها از جستجو )برای نتایج 
 نمایش واژه های جستجو بصورت رنگی یر صفحه نتیجه جستجو 
 )جستجوی سفارشی ایمیل )محتوای ایمیل را نشان می یهد 
 نمایش نتایج جستجو بصورت صفحه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 لیست رنگی

 مشاهده لیست ها بصورت رنگی 
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 ط بصورت رنگیمشاهده لیست مرتب 
 پشتیبانی از تقریبًا تمام ماژول ها 
 )انتخاب کااده شرایط انعطاف پذیر و هوشماد )ماناد گریش کارها 
 ۷۷۷.۶۱۲ رنگ برای انتخاب 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 بروزرسانی خویکار پارس ویتایگر

 و نسخه های جدید نرم افزار بصورت اتوماتیک امکان بروز رسانی خویکار بسته های امایتی 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت قالب وروی

 جایگزیای صفحه وروی پارس ویتایگر، ایجای ظاهری مدرن برای دن 
 قابلیت سفارشی سازی کامل صفحه وروی شامل تغییر کلیه متون 
  صفحه وروی سفارشیعدم محدوییت یر طراحی چادین 
 امکان افزوین اسالیدر تصاویر به همراه تاظیمات مربوطه یر صفحه وروی 
 قابلیت افزوین لوگو به همراه اطالعات شبکه های اجتماعی 
 صفحه وروی با ظاهر مدرن از پیش تعریف شده 
 نصب به عاوان یک ماژول، بدون هیچ فایل تعریف شده اصلی 
 سازگار با مدیریت ماژول 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس راستارت
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 دموزش و خدمات

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر 

 ماه 1 ماه 1 ماه 1 ماه 1 ماه 1 ماه 1 پشتیبانی

 کل سیستم کل سیستم کل سیستم کل سیستم کل سیستم ماژول مواری پشتیبانی

 11 11 8 1 1 - )ساعت(مدت زمان دموزش 

 یدموزش یها یلمف
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 تعرفه ها و هزیاه ها

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

 تماس بگیرید 19.911.111 39.911.111 19.911.111 19.911.111 9.911.111

  می باشد. ریالقیمت ها به 
 .امکان ارتقاء بسته ها وجوی یاری 
 شه است و نیاز به تمدید یوره ای نیست.مبلغ پریاختی، یکبار برای همی 
 ( را بررسی نمایید.پارس ویتایگربرای دگاهی از دخرین قیمت ها، وب سایت ) 
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 لیست ماژول ها

 (www.vtfarsi.irاز فروشگاه ما ییدن فرمایید ) و قیمت های جدید برای دگاهی از ماژول ها

 قیمت )لاير( نام ماژول رییف
 1.191.111 ارجاع به چاد کاربر یر ویتایگر 1
 1.991.111 (Site Callاسکریپت تماس تلفای از وب سایت  ) 1
 111.111 سرور GSMارسال اس ام اس ویتایگر با  3
 111.111 ۷و  ۲سرویس یهاده های ارسال پیام کوتاه برای ویتایگر نسخه  1
 991.111 برای وریپرس اتصال گراویتی فرم به ویتایگر 1
 رایگان اتصال یروپال با ویتایگر بصورت رایگان 2
 991.111 اطالعیه و یایدوری های ویتایگر 8
 3.991.111 بررسی و ایغام مواری تکراری یر ویتایگر 9
 1.991.111 تهیه بکاپ ویتایگر بصورت خویکار 11
 991.111 بلوک های پویا ویتایگر 11
 تماس با شرکت رکوری انتخابی ویتایگر )گریش کار(به روز رسانی  11
 991.111 پاپ دپ اطالع رسانی ویتایگر 13
 1.991.111 پوش ناتیفیکیشن ویتایگر 11
11 PDF 1.991.111 ساز ویتایگر نسخه حرفه ای 
11 PDF 1.991.111 ساز ویتایگر نسخه پایه 
 991.111 جستجوی پیشرفته ویتایگر 12
 1.191.111 ر برای چت و تاالر گفتگوماژول ویتایگ 18
 1.991.111 چک لیست ویتایگر 19
 1.991.111 یریافت اس ام اس همراه با ماژول رایگان ارسال پیام کوتاه ویتایگر 11
 11.111.111 اتصال ویتایگر با سانترال پاناسونیک 11
 1.991.111 سرور ایمیل خروجی ویتایگر )برای هر کاربر( 11
 تماس با شرکت سازی جزئیات دیتم های ویتایگر سفارشی 13

http://www.vtfarsi.ir/
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 11.111.111 اتصال ویتایگر و سیستم تلفای استریسک 11
 991.111 تغییر ظاهر صفحه الگین ویتایگر –طراحی قالب صفحه وروی ویتایگر  11
 3.991.111 فرم های شرطی ویتایگر 11
 1.991.111 فیلد های سفارشی پیشرفته ویتایگر 12
 1.991.111 های از پیش تعریف شده پیش فاکتور، فاکتور، سفارش خرید و فروش  قالب 18
 تماس با شرکت Call Trackerماژول  19
 991.111 لیست رنگی ویتایگر 31
 1.991.111 ماژول ساز ویتایگر به همراه ایجای کااده ارتباطات سفارشی 31
 3.991.111 ستی(ماژول ماکروهای ویتایگر )اجرای گریش کار بصورت ی 31
 191.111 نشانگر ایمیل ویتایگر 33
 1.991.111 واریکااده خویکار اطالعات ویتایگر 31
 1.991.111 وب هوک ویتایگر 31

 


