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هیجهتد،تعیینکارکنان،سازماندهی،برنامهریزی
.شاملمیشوندبودجهبندیوکنترل،امور

هبـ«بهیــنرووردبهـــود»درهمینراستاشرکت
عنــوانیــکشــرکتدانــدبنیــاندر ــوزتوســعه

هاینرمافزاریوخدماتمشاوریمدیریت،سامانه
واقدامبهطرا یوتوسعهسامانهیکپارچـهکبـ 

.نموداستسیـکاکار؛

رمیتواندبهصورتفرویندسـازماندهیمـ  
.دمنابعجهتدستیابیبهاهـدا تعریـششـو
نـدمدیریتکب وکار،بـهکارییریایـنفروی

یـکمـدیرکبـ وکـار.دریکسازماناسـت
عمومادارایسطحوسـیعیازمبـلوتیتاسـت

:کهبرخیعملکردهایکلی

«هبودبهین ره آورد ب»شرکت دانش بنیان 
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2صفحه     

2صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

معرفی سیکا

ماژول<سامانه<سیکا

.استنرمافزاریماژول40وسامانه10دارایسیکا
.میشودپرداختهیکهرازمختصریشرحبهادامهدر
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3صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

یـاراسامانهمدیریتمحتوا،ببتریجامعوپو
یوبهمنظورایجادتارنماوپرتالهـایاطععـات
نای.تخصصیدراختیارکاربرانقرارمیدهد

ـــان ـــر،امک ـــزیمت ک ـــهم، ـــهمغاب ـــامانهب س
ـــوا  ـــاان ـــاب ـــا پوی ـــاانطـ س ارشیســـازیی
قات هایظاهریبدوننیازبهتخصـ خـا 
نرمافزاریدرطرا یورااندازییکپرتـال

رادراختیـــاربهربـــردارانقـــرار(ســـایت)
.میدهد

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا
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4صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

خدماتماژول
پویاصورتبهونخدماتطـقهبندیهمرابهخدمات ـت•
سایتاصلیص حهدراسعیدرصورتبهخدماتکلیتوضیحاتنماید•
وخدمتهربرایشاخ تصویریکهمرابهخدماتازفهرستینماید•

خدماتورشیوص حهدرونکلیتوضیحات
خدماتفهرستدرخدمتیکنمایدغیرفعالسازی/فعال•
خدمتهراختصاصیص حهدرخدمتهرویژبنرنماید•
متخدهراختصاصیص حهدرخدماتازیکهربرایوندانلودوخدمتکاتاتوگباریذاری•
تخدمهربرایاختصاصیصورتبهمختلشارتـاطیتینکهایوویکننماید•
تینکهایکاتاتوگ،بنر،تصویر،ویکن،باریذاریوخدماتمحتوایمدیریت•

...ومتنیمحتوایمرتـط،
مطات ماژول

(...وددانپایگاخدمات،جملهاز)سامانهبخدهایتمامیبرایپویامحتوایتوتید•
سامانهبخدهایتمامیبامرتـطموضوعاتصورتبهپویامحتوایتوتید•
انهسامبخدهایتمامیبرایزیربخدص حاتصورتبهپویامحتوایتوتید•

4

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا

5

چینددتخوا
قابلیتوظاهر
سایتشما

مطات 
سایت

خدماتما
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5صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

یاتریماژول
صوتوفیلمتصویر،نو ازشد ـتمحتواهاینمایدو ـت•
پویاصورتبهوتـوممحتوایطـقهبندی•
سایتببتردرونپخدوفیلمباریذاری•
سایتببتردرونپخدوصوتباریذاری•
وتـومشنیداریودیداریمحتواهایتمامبرایت صیلیتوضیحاتافزودن•
شنیدارییادیداریمحتواییکبرایدانلودامکانغیرفعالسازی/فعال•
ومتصاویر ـت• سایتدرنمایدو...ونامههاتقدیرتوحها،تندیسها،مانندافتخاراتوـت
Slideبهصورترسانیاطع ونمایشیبنرهایافزودن• Showبدوناصلیص حهدر

کاربرنظردمورص حهبهانتقالبرایویکنافزودنوبنربهمتنافزودنقابلیتبامحدودیت
وتـومیکتصاویرازبخشییاوتمامنمایدغیرفعالسازییافعال•
...ودورهافعاتیتها،ازتصویریورشیوایجاد•

مادربارماژول
...ومأموریتواهدا شرکت،بامرتـطکاملتوضیحاتافزودن•
تسایاصلیص حهدرونهانمایدمدیریتوشرکترقابتیویژییهایافزودن•
اسعیدصورتبهشرکتافتخاراتوتـومنماید•
صورتبهوننمایدوتصویرهمرابهشرکتاطععاتیومارهایافزودن•

اصلیسایتدرشمارند
ایشانارتـاطیراهایونامسمت،وشرکتدرفعالپرسنلتصاویرافزودن•
اعضاتحصیعتومهارتهاتجربیات،اطععاتافزودن•

7

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا

6

چینددتخواقابلیتوظاهرسایتشما

دربارما،ویژییهایرقابتی،
افتخاراتواعضایکلیدی وتـومتصاویر/یاتری
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6صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

ماباارتـاطماژول
سایتFooterدرنمایدودتخواتعدادبهپیوند ـت•
سایتپیوندهاینمایداوتویتبندی•
سایتFooterدرپیوندیکنمایدغیرفعالسازی/فعال•
ودرسونقشهرویبرمرکزیدفترج،رافیاییموقعیتنماید•
مرکزیدفترکاریساعات ـت•
ایمیلوفکسشمار/مرکزیدفترتماسشمار ـت•
اختصاصیویکنهمرابهمجموعهمجازیص حاتوکانالهاتمامی ـت•
شدیهتعـفرمتکمیلطریقازمرکزیدفترمدیرانبهکاربرانتوسطپیامارسال•
ونمدیریتوکاربرانتوسطارساتیپیامهایورشیومشاهدی•
محتواهربرایسایتدرشد ـتنظراتمدیریتومشاهد•
محتواوپبتیکدرنظریکپاسخهاییانظریکنمایدغیرفعالسازی/سازیفعال•
پویاصورتبهمتداولسواالتطـقهبندیو ـت•
متداولسواالتنمایددراوتویتبندی•
متداولسواالتص حهدرسوالیکنمایدغیرفعالسازی/فعال•

مشتریانتجربهماژول
سایتویتریندرمشتریانتجاربومنتخ نظراتنماید•
وونهااطععاتهمرابهمشتریانتجربه/توصیهنامه/نظرویرایدو ـت•

ونهاویکنونامهمررابهسایتویتریندرنماید

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا

9

8

چینددتخوا
قابلیتوظاهر
ونظر،تجربهسایتشما

توصیهنامه
مشتریان

ـاطی، راارت
پیوندهاو
سواالت
متداول
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7صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

اخـارماژول
اپویصورتبهونطـقهبندیوالزماطععاتیفیلدهایهمرابهاخـار ـت•
اخـارفهرستدرخـریکنمایدغیرفعالسازی/فعال•
خـرمنـع ـتشد، ـتاخـاربینارتـاطبرقراری•
اخـاررویبرکاربرانتوسطنظر ـت•
اجتماعیشـکههایدراخـارمبتقیمبهاشتراکیذاری•
اخـارفهرستاولدرشد ـتخـریکجایگاتغـیت•
اخـاریذاریبرچب •
رویبرشد ـتنظراتتعدادوخـریکازشدبازدیدتعدادشمارندنماید•

خطبربهصورتون
اصلیص حهدراطععاتواخـاروخرینمشاهد•

خـرنامهماژول
خـرنامهبرایخودکارارسالتعیینوجدیدخـرنامه ـت•
الارسهنگامدریافتکنندکاربرانتعیینوخـرنامهاعضایتمامیمشاهدی•

خـرنامهخودکار
پبتودرسورودباتنهاوسایتدرعضویتبدونخـرنامهدرعضویت•

سایتص حاتدراتکترونیکی
خـرنامهاعضای ذ •
وعضکاربرانتمامییامنتخ تعدادبرایدستیصورتبهخـرنامهارسال•

خـرنامه
ارسالتاریخهمرابهخـرنامههردریافتکنندیانتاریخچهیمشاهدی•

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا

11

10

چینددتخواقابلیتوظاهرسایتشما

خـرنامهیاتکترونیک اخـارسایت
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8صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

ی تگوتاالرماژول
شدطـقهبندیوپویاصورتبهدتخوانامهایبای تگوتاالرایجاد•
تاالرهرذیلموضو ایجاد•
موضو هرذیلپبتایجاد•
پبتهرذیلپاسخوپرسد ـت•

رویدادماژول
وژیپدایهمرابه(...ونمایشگافبتیوال،هماید،کاریا،)رویدادیک ـت•
سخنرانانومدرسرزومهومشخصات ـت•
تخ یشکدارائهوپایه ـتنامهزینهتعیین•
 ـتنامپیگیریکدارائهوونعینصورتبهبلیتخریدو ـتنام•
رویدادیکشرکتکنندیانازبخشییاتمامبهاطع رسانیپیامارسال•
رویدادبامرتـطتصاویرمجموعهنماید•
نقشهرویبررویدادبریزاریمحلنماید•
رویدادبرنامههایزمانبندیجدولنماید•
رویدادپیرامونمتداولسواالتجدولافزودن•
رویدادهارویبرنظر ـت•
مشخصاتهمرابهشدخریداریبلیتهایازدقیقنو وتعداداستععم•

خریدار

معرفی مدیریت محتوا

ماژول10<محتوامدیریتسامانه<سیکا

13

12

چینددتخوا
قابلیتوظاهر
رویدادسایتشما

هماید،
وفبتیوال
نمایشگا

تاالر
ی تمان
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9صفحه      راسب و کککپارچه یامانه سسیکا 

ارد
ه د

دام
ا

...
خالصه ای از افتخارات ما



«ودبهیـن ره آورد بهبـ»شرکت دانش بنیان 

...ماسیکا؛ سایه سار کسب وکار ش

هبودشرکت دانش بنیان بهین ره آورد ب

brb.co.ir:تارنما

05138690086:تل ن
09388112556:واتباپ/تلگرام
rahavard.mcf@gmail.com:اتکترونیکپبت

4شمارفناوریمرکزفردوسی،دانشگافناوریوعلمپارکمشهد،


