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ري   مشخصات عمومي و فني مورد نياز جهت رپاتل استاندا

 :الزم براي درگاه الكترونيكي استانداري مشخصه هاي عمومي

 شركت مي بايست داراي گواهي رتبه بندي و احراز صالحيت از شوراي عالي انفورماتيك كشور باشد. -

و  راه اندازي ارائه، نصب،  95ان شهريور ماه سال شركت ها مي بايست نسخه نهايي و تست شده را حداكثر تا پاي -

 در اختيار استانداري قرار دهند.

ماه بصورت آزمايشي در استانداري استفاده و در صورت تائيد توسط دفتر فناوري اطالعات،  1اين پرتال به مدت  -

 ارتباطات و امنيت شبكه استانداري بصورت رسمي جايگزين نرم افزار فعلي خواهد گرديد.

 ساله از نرم افزار مي باشد. 5پشتيباني گارانتي يكساله و پس از استقرار سيستم، شركت موظف به  -

 :درگاه الكترونيكي استانداريالزم براي فني  مشخصه هاي

ابالغي از سازمان  "استانداردها و الزامات فني درگاه ها"شركت موظف به رعايت تمامي بندهاي مندرج در سند  -

 ايران مي باشد.فناوري اطالعات 

تامين امنيت پرتال بصورت كامل بر عهده شركت سازنده ميباشد و در قرارداد، بندي مبني بر تعهد كامل شركت  -

 در مقابل تمامي مسائل امنيتي و تعيين جريمه در صورت بروز هرگونه مشكل احتمالي امنيتي درج خواهد گرديد.

مل توسط شركت نوشته شده باشد و از هيچ ماژول آماده اي كليه كدهاي نرم افزار پرتال مي بايست بصورت كا -

 استفاده ننموده باشند. 

 (CMS)مديريت محتوا  -

به تعداد نامحدود براي  تعریف صفحاتامكان  -به تعداد نامحدود با قابليت آدرس دهي چندگانه تعریف پورتال و زیرپورتال

)براي  چند زبانگيداشتن قابليت  -صفحه شخصي ادمين امكان تعریف -اتجا به جا کردن صفحامكان  –پرتال و زیرپرتال ها 

تغيير نام )ها   ماژولتنظيمات پيشرفته  -امكان چينش صفحات و امكان کپي از چيدمان سایر صفحات -(ماژول صفحه و 

امكان  –( ماژول، قراردادن امكان چاپ براي ماژولبراي  Rss، قراردادن خروجي ماژول، قراردادن تاریخ ثبت رکورد براي ماژول

 - آیكونها و ماژول براي تنظيمات گرافيكيامكان تعریف  -  تغيير در استایل هاامكان  و ماژول  به گرافيكيقالب  تخصيص
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روي براي صفحات که هر رکورد پس از تایيد ادمين مربوطه یك مرحله اي و چند مرحله اي تایيد قابليت امكان قراردادن 

امكان وارد کردن، تغيير دادن، دسته ) مدیریت محتوا  - صفحات و تعریف سطح دسترسي مجوزدهي – صفحه قرار گرفته شود

بندي و جستجوي انواع اطالعات پورتال مانند اخبار، رویدادها و.. در صفحات پورتال و امكان تنظيمات آن مانند زبان، کلمات 

  - وهاي معمولي و درختي با آیتم ها و ظاهر دلخواه به همراه امكان کپي گرفتن از منوامكان ایجاد انواع من - (…کليدي و

جستجو در صفحاتي که کاربر آنها را انتخاب مي   - امكان جستجو در کليه رکوردهاي ثبت شده در یك صفحه و یا یك سایت

امكان آپلود و دانلود تصاویر   - ن گروه بندي فایل هاامكان آپلود و دانلود فایل ها در پورتال به همراه توضيحات و امكا - کند.

شخصي  امكان   -ویرایش تم ها امكان  – در پورتال به همراه توضيحات و امكان گروه بندي تصاویر و تعيين ابعاد تصویر

  - نقش هامدیریت امكان تعریف و   - مدیریت گروه هاو  امكان تعریف  – مدیریت کاربران امكان   -سازي و ویژه سازي

امكان ثبت سرورهایي براي  - کلمات کليديامكان تعریف   -و مترجم  مدیریت زبانها  - Logمشاهده   - IpFilterمدیریت 

امكان ارسال ایميل به  - که از طریق آنها امكان ارسال ایميل در پورتال فراهم شود امكان ثبت سرورهایي  - ارسال پيامك

 Responsiveطراحي قالب بصورت  – مشاهده ایميل هاي ارسال شده، ارسال ایميل زماندار و...کاربر یا گروهي از کاربران، 

 ماژول هاي اطالع رسانيقابليت  -

ایجاد متن هاي  امكان قراردادن لينك در متن، امكان قراردادن فایل و تصویر در متن، امكاندرج متون،تعيين مكان مكان ا

متون اخبار، قرادادن روتيتر، تيتر، خالصه و متن خبر، تعيين منبع خبر، تاریخ امكان درج  -Anchored Text -پيوندي 

تصاویر، درج فایل  چندین تصویر براي خبر با قابليت مرتب سازي و تعيين ترتيب نمایش ثبت خبر، پيوند براي خبر، درج

روههاي خبري و نسبت دهي یك خبر امكان تعریف گ - امكان نمایش تعداد بازدیدکننده براي هر خبر - ضميمه ي خبر و...

از بين اخبار موجود در آرشيو اخبار با ظاهري  امكان انتخاب – Hot News -امكان انتخاب خبر مهم  - به چند گروه خبري

امكان تعيين ظاهر نمایش، نوع فونت،  - RSSامكان انتشار اخبار در محيط و  - امكان نمایش اخبار با ظواهر مختلف - متفاوت

امكان  - ارسال اخبار به صورت خبرنامه به ایميل افرادي که عضو خبرنامه هستند - رنگ فونت، سایز عكس و ... فونت، سایز

 ارسال خبر به ایميل دوست توسط بازدیدکننده

 ماژول هاي از پيش تعريف شده كه مي بايست در نرم افزار وجود داشته باشند -

 سازمان ها -افراد   - تماس ها  - گزارشات  - مقاالت  - رویدادها  - ویراستار خبر  - اخبار آرشيوي   - پربيننده ترین اخبار

  - تقویم  - همایشها  - صورتجلسات  - استانداردها  - آیين نامه ها  - دستورالعمل  - پروژه  - محصوالت   - انتشارات   -

زمان   - آماربازدید  - اطالعات و خدمات   - پرسش هاي متداول  - نظرخواهي  - Rss Feed  - آلبوم تصاویر  - وبگاهها
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  - آخرین ویرایش صفحه   - آخرین به روز رساني صفحه و زیرصفحات   - زمان دیجيتال سرور چند زبانه  -دیجيتال سرور

امكان   - نوار راهبري  - نقشه سایت  - آب و هوا  - اوقات شرعي   - رکوردهاي به روز شده   - آخرین به روز رساني سایت

امكان مشاهده کليه وقایع روي یك رکورد، ثبت کننده یك رکورد و آمار بازدید رکورد در   - در سایت Iframeاستفاده از 

تعریف اتاق هاي مختلف چت، امكان ایجاد اتاق هاي امن، عمومي و خصوصي، امكان تعریف تعداد کاربران   - کليه آرشيو ها

امكان   - امكان ایجاد ویكي، تعریف موضوعات و دسته بندي هاي مختلف  - ان استفاده از تخته سفيد و...براي هر اتاق،امك

امكان ارسال و دریافت پيام بين   - ایجاد فروم هاي مختلف، تعریف کاربر براي فروم، ایجاد دسته بندي براي هر فروم و...

 مدیریت وب سرویس  - آرشيو انواع فایل - ترسيم چارت سازماني  - کاربران یا گروههاي پورتال، تعيين نوع پيام و ...

 (گزارش سازها -  BPMS -)شامل خدمات الكترونيكيفرم ساز جهت توليد خدمات الكترونيكي  -

تعيين نوع براي فيلدهاي هر موجودیت شامل فيلدهاي عددي، متني، رشته، تكميل  - ساخت فيلد - ساخت موجودیت

امكان تعریف یك فيلد بصورت  - کردن یك یا چند فيلد براي جلوگيري از ثبت مقادیر تكراري Uniqueامكان  - خودکار و...

Identity تعریف و مدیریت  - امكان ایجاد ارتباط بين موجودیت ها - و تعيين مقدار اوليه و پيمانه براي ایجاد یك شمارنده

 کاربران در سطح رکوردامكان مجوزدهي به  - ارتباطات بين موجودیت ها

امكان ایجاد انواع فرم هاي ورود اطالعات،  - ایجاد دسته بندي فرم ها براي یك سامانه آنالینامكان ها :  مديريت فرم

امكان ایجاد چند  - امكان ایجاد فرم هاي ورود اطالعات چند صفحه اي را در اختيار مي دهد - ليست، نمایش، جستجو

قابليت ایجاد انواع فيلدهاي متني، متن  - فرم هاي ورود اطالعات به منظور دسته بندي فيلدها فيلدست براي هر صفحه از

امكان ایجاد روابط یك به چند با ایجاد زیرفرم مثال  - چند خطي، انتخاب، رادیویي، نمایش، تاریخ، گزینه، فایل و تصویر و...

با انتخاب یك رکورد از کمبوي اول رکوردهاي مرتبط در امكان ایجاد کمبوهاي مرتبط که  - ثبت سوابق کاري یك فرد

امكان  - کمبوي دوم فيلتر مي شود.مثال با انتخاب استان، فقط شهرستان هاي آن استان در کمبوي دوم نمایش داده شود

که  فيلدبه طور مثال پرکردن یك (قراردادن انواع اعتبارسنجي روي فيلدهاي فرم ورود اطالعات شامل اعتبارسنجي اجباري

، )شود به طور مثال نوع ورودي باید تاریخ باشد در غير این صورت فرم ثبت نمي(، چك نوع )بدون پر کردن آن فرم ثبت نشود

یك  به طور مثال در(، شرایط بازه اي )کدملي باید یك کد ملي معتبر باشد در غير این صورت فرم ثبت نمي شود(کد ملي

امكان  - و.... )ر وارد شود و یا در خصوص فایل باید با حجم خاصي فایل بارگزاري شودمحدوده خاصي باید براي فيلد مقدا

امكان تعریف ارتباط بين نحوه نمایش فيلدها و  - براي فيلدهاي فرم ورود اطالعات Tool Tipقراردادن توضيحات، راهنما و 

قراردادن  - هاي فرم به حالت صعودي و یا نزوليامكان مرتب سازي رکوردهاي فرم ليست براساس یكي از فيلد - مقادیر آنها
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قراردادن امكان مرتب سازي اطالعات توسط کاربر، نمایش  - امكانات حذف، ویرایش، نمایش، جستجو براي فرم هاي ليست

امكان تعریف لينك به یك آدرس یا فرم هاي  - شماره ردیف، نمایش تعداد رکوردها و خروجي اکسل براي فرم هاي ليست

امكان ارائه کد رهگيري پس از ثبت فرم ورود اطالعات به کاربر ثبت کننده فرم براي پيگيري هاي بعدي و همچنين  - لفمخت

امكان ارسال ایميل پس از ثبت فرم به همراه تعيين شرایط ارسال ایميل، گيرنده و  - تعيين شرایط براي ارائه کد هگيري

امكان ارسال پيام کوتاه پس از ثبت فرم به همراه  - براي ایميل template همچنين تعریف - فرستنده، موضوع ومتن ایميل

امكان اتصال به سایر سيستم ها از طریق وب  - متن پيام کوتاه تعيين شرایط ارسال پيام کوتاه، گيرنده و فرستنده، موضوع و

ه هاي خارجي و انجام عمليات حذف، امكان اتصال به پایگاه داد - امكان تعریف عمليات محاسباتي بر روي فرم - سرویس

 - امكان اختصاص دادن استایل هاي گرافيكي خاص به رکوردها - ثبت سابقه رکوردهاي فرم - ویرایش و درج در آن دیتابيس

امكان فعال کردن فرم ها براي  - SSLامكان استفاده از کدهاي امنيتي، الكوریتم هاي اختصاصي رمز گزاري، امضاي دیجيتال، 

تغيير ظاهر گرافيكي بخش هاي مختلف یك  - امكان فعال نگهداشتن فرم در یك بازه زماني خاص - IPیا یك رنج  IPیك 

 )عدد، حروف فارسي و یا حروف انگليسي(امكان تعيين نوع ورودي یك فيلد که مي تواند  -شامل فيلدست ها و فيلدها  فرم

امكان اتصال به دیتابيس هاي خارجي و  - مرتبط کردن فرم ها به یكدیگرامكان ایجاد یك گردش کار بوسيله فرم ها و  - باشد

 همچنين ویرایش، حذف و درج رکورد در دیتابيس خارجي

 گزارشات امكان تعريف -

امكان ایجاد گزارشات متني چند  - امكان ایجاد گزارشات متني و نموداري روي رکوردهایي که از طریق فرم ثبت شده ان

امكان ایجاد فيلدهاي  - موجودیت هاي پدر و فرزند در گزارش و عملكردهاي تعداد، مجموع، ميانگين سطحي و استفاده از

 .بر روي فيلدهاي گزارش امكان تعریف فيلتر وجود دارد -تعداد، معدل، امكان محاسبات ریاضي و...-محاسباتي شامل 

 

 

 


