سیستم اتوماسیون مکاتبات ا داری

سیستن اتَهاسیَى هکاتثات ازاضي یک سیستن اعالػاتی هثتٌی تط کاهپیَتط است کِ ٍظیفِ جوغآٍضي،
شذیطُ ٍ تَظیغ هستٌسات ،پیامّاي الکتطًٍیک ٍ سایط فطمّاي اضتثاعات ازاضي ضا تیي افطاز ،گطٍُّاي کاضي ٍ
ساظهاىّا تط ػْسُ زاضز.
اغلی تطیي ترص ایي سیستن ،هطتَط تِ ػولیات ثثت ًاهِ ،اضجاع ،کاضتاتل پطسٌل ٍ تایگاًی است .ایي
ترص ّستِ اٍلیِ ٍ اساسی ایي سیستن هی تاضس .زض ایي ترص ػولیاتّاي هرتلفی اظ قثیل ٍضٍز اعالػات ،ثثت
اًسیکاتَض ،تَظیغ ٍ پیگیطي چطذِ ًاهِّاي زضیافتی تا تْیِ پیصًَیس ،گطزش ،اهضا ٍ ثثت ٍ چاج ًاهِّاي اضسالی
اًجام هیضَز .زض ایي ترص اظ سیستن اتَهاسیَى هکاتثات ازاضي ،اظ اتعاضّاي ٍضٍزي ٍ ذطٍجی هتؼسزي هاًٌس
چاپگط ٍ غیطُ استفازُ هیضَز.
استفازُ اظ سیستن اتَهاسیَى هکاتثات ازاضي تِ ػٌَاى ضٍضی ًَیي ،اظ سَیی تِ جطیاى کاض سطػت
هیترطس ٍ اظ سَي زیگط ،تا جوغ آٍضي اعالػات هجوَػِي فؼالیتّاي ساظهاى ٍ عثقِتٌسي آىّا ،تستط هٌاسثی
ضا تطاي سطػت ترطیسى تِ اهَض ضٍظهطُ فـطاّن هیساظز .سیستن اتَهاسیَى هکاتثات ازاضي تحت ٍب ،ضوي
ساهاًسّی فطآیٌسّاي ساظهاًی ،اهکاى اًجام هکاتثات ازاضي تِ غَضت الکتطًٍیک اظ ّط ًقغِ جغطافیایی تا سطػت
تاال ،سَْلت کاضتطي ٍ زض هحیغی اهي فطاّن هی کٌس.
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دستاوردهای سیستم














ضاُ اًساظي یک سیستن اتَهاسیَى هکاتثات ازاضي هٌاسة زض
ساظهاى زستاٍضزّاي ظیط ضا تِ ّوطاُ ذَاّس زاضت:
 حصف قاتل هالحظِ اي اظ هکاتثات کاغصي زض ساظهاى
 اًجام تواهی کاضّاي ازاضي زض ّط ظهاى ٍ حتی ذاضج اظ
هحل کاض
 هسیطیت هتوطکع ٍ ایجاز ضفاف ساظي زض هطاحل
گطزش اسٌاز
 ثثت ٍ ًگْساضي سَاتق زض حجن کوتط ،اهٌیت تاال ٍ
هطاجؼِ ي آساى ٍ سطیغ
 ضزیاتی اهَض ٍ پیگیطي تِ هَقغ هطاحل کاض

اضسال ٍ زضیافت ًاهِ ضا هسیطیت
کٌس؟
ًاهِ ّا ضا زض سغَح هرتلف چاضت
ساظهاًی اضسال ٍ زضیافت کٌس؟
ًاهِ ّا ضا تا الگَي هٌاسة تایگاًی
ًوایس؟
سغَح هرتلف زستطسی ضا زض
چاضت ساظهاًی تؼطیف کٌس؟

ػسم اهکاى اعالع ضساًی سطیغ ٍ
غحیح تِ کاضکٌاى ٍ هطاجؼاى
ظهاى تط تَزى زستطسی تِ اسٌاز ٍ
هکاتثات شذیطُ ضسُ
ظهاى تط تَزى چطذِ تَلیس ،تَظیغ ٍ
تایگاًی اسٌاز
ًاهٌاسة تَزى سیستن کٌتطل ٍ ًظاضت
ساظهاى
ػسم اعویٌاى اظ هطاّسُ ًاهِ ّاي
هحطهاًِ
احتوال هرسٍش ضسى ًاهِ ّا

امکاوات و ویژگی های پایه ای و مذیریتی







اهکاى تؼطیف هحل ّاي تایگاًی تػَضت زضذتی ّوطاُ تا اهکاى جاتجایی
زضذت تایگاًی
اهکاى ایجاز گطٍُ ّاي کاضي ٍ اذتػاظ کاضتاتل ّاي هَضز ًظط تِ آى تِ
هٌظَض استفازُ زض ظهاى اقسام ٍ یا ایجاز ًاهِ
اهکاى ایجاز الگَّاي ًاهِ تػَضت پیص فطؼ تِ هٌظَض استفازُ زض ظهاى ایجاز
ًاهِ
اهکاى تؼطیف ضطکت ّاي تطٍى ساظهاًی تػَضت زضذتی تِ هٌظَض استفازُ زض
ظهاى ثثت ًاهِ تِ ذاضج اظ ضطکت
اهکاى اضتثاط ضطکت ّاي ّوکاض تا یکسیگط زض ػیي حفظ استقالل هکاتثات
زاذلی

مهمتریه امکاوات و ویژگی های کاربری
ایي ترص ضاهل ػولیات هطتَط تِ کاضتاتل ،ثثت ًاهِ ،پیام ،اعالػیِ ،هؼطفی
جاًطیي ٍ ٍاگصاضي کاضتاتل هی تاضس:
 اهکاى ایجاز ،جاتجایی ٍ حصف کاضتاتل
 اهکاى تؼطیف چٌس کاضتاتل تطاي ّط ًفط ٍ تؼییي کاضتاتل اغلی
 اهکاى ایجاز کاضتاتل ٍیژُ تطاي هسیط ػاهل ٍ هسیطاى تا تٌظین زستطسی ّاي
ٍیژُ
 اهکاى ٍاگصاضي کاضتاتل ّوطاُ تا هطرع ًوَزى ًَع هحسٍزیت ّا
 اهکاى هؼطفی جاًطیي زض یک تاظُ ظهاًی هؼیي
 اهکاى اضسال ًاهِ تِ تػَضت فطزي ٍ گطٍّی
 اهکاى اضسال ًاهِ تػَضت پٌْاى ،فَضي ،فاقس هجَظ اقسام ٍ ثثت تاضید
پیگیطي
مزیتهای کلیذی محصول
 اهکاى اضافِ ًوَزى یاززاضت تط ضٍي ّط ًاهِ
 اهکاى اضافِ ًوَزى فایل ضویوِ تِ ّط ًاهِ تِ تفکیک گیطًسگاى
استفازُ اظ فٌاٍضي ّاي ضٍظ زًیا ( .Net 4,

 اهکاى اضافِ ًوَزى ًاهِ هطتثظ تِ ّط ًاهِ
)WCF,C#
 اهکاى جستجَي ًاهِ تط اساس تاضید ،فطستسُ ،گیطًسُ ،هَضَع ًاهِ ،هحل
استفازُ اظ تاًک اعالػاتی MS SQL Server

2008 R2
تایگاًی ،هتي پاضاف ،هتي یاززاضت ٍ ...
زٍ ًسرِ تَزى ًطم افعاض (قاتلیت اجطا زض هحیظ

 اهکاى هطاّسُ ٍ چاج هطاحل ًاهِ
کاضتطي ٍیٌسٍظ ٍ ٍب تِ غَضت ّوعهاى)
 اهکاى اضسال ًاهِ تِ غَضت Word
 گعاضش زستطسی تِ کاضتاتل ّوطاُ تا Log
 اهکاى تؼطیف الگَي ًاهِ تِ غَضت پیص فطؼ
ظهاى زستطسی
 اهکاى تؼطیف تایگاًی تطاي ًاهِ ّا
 گعاضش هیعاى زستطسی هکاتثات کاضتطاى
 اهکاى تؼطیف اهضاء تطاي ًاهِ
 گعاضش هسیطیت تط سیستن ضاهل ثثت ظهاى
 اهکاى اضسال ٍ زضیافت ًاهِ هحطهاًِ
ٍضٍز ٍ ذطٍج کاضتطاى تِ سیستن (ّوطاُ تا
هطرػات زستگاُ)
 اهکاى اضسال ٍ زضیافت ًاهِ ّاي تطٍى ساظهاًی
 ایجاز زستطسی ّاي هتؼسز
 اهکاى گعاضش گیطي اظ هطاحل ًاهِ
 اهکاى اضسال اعالػیِ
 اهکاى اضسال پیام ّوطاُ تا تا هَضَع ٍ هتي پیام ٍ فایل ضویوِ
 Notification هٌاسة اظ زضیافت ًاهِ ،اعالػیِ ٍ پیام
 اهکاى تؼطیف گطٍُ کاضتطاى ٍ ثثت هیعاى زستطسی ّط کاضتط تِ سیستن
 اهکاى تؼطیف گطٍُ ّاي هکاتثاتی
 اهکاى ثثت هیعاى زستطسی هکاتثات
 اهکاى ایجاز چاضت ساظهاًی ٍ سغَح زستطسی تط اساس چاضت ساظهاًی
تؼطیف ضسُ
 اهکاى جاتجایی ٍاحسّاي ساظهاًی ٍ تطتیة ًوایص ساذتاض تا حفظ
زستطسی ّا ٍ کاضتاتل
 اهکاى تؼطیف ضزُ ّاي ساظهاًی
 اهکاى تؼطیف سَپطٍایعض
 ایجاز زستطسی تِ جعئیات ًطم افعاض
 اهکاى تؼطیف کاهپیَتط ّاي هجاظ تطاي زستطسی تِ سیستن
 اهکاى تؼطیف ضطکت ّاي تاهیي کٌٌسُ
 اهکاى جستجَي پیططفتِ

