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درباره موسسه
صفحه ای شامل معرفی موسسه، وکال و…حقوقی

رویارتباط با موسسه بر  نمایش  قابلیت  با  حقوقی  موسسه  نمابر  و  تماس  ھای  شماره  و  ھا  آدرس  نمایش 
google نقشه

نمایش مشخصات کامل وکال به ھمراه سوابق اجرایی به ھمراه تصویرمشخصات وکال

مدیریت مقاالت

امکان دسته بندي مقاالت
افزودن مقاله جدید به ھمراه تصاویر مختلف

امکان افزودن گالري به ھر مقاله
ایجاد ، ویرایش و حذف منو و زیر منو

تعریف کلید واژه ھا و توضیحات به ھر مقاله جھت افزایش رتبه در گوگل
مدیریت گالری تصاویر ھمراه با گروه بندیگالری تصاویر

ثبت پیوند به سایت ھاي دیگر جھت تبادل لینكپیوندھاي مفید
پیام مدیرعامل
موسسه حقوقی

صفحه ای شامل متن دلخواه بھمراه تصویر

وکال

افزودن وکیل (بھمراه مشخصات کامل، اطالعات پرسنلی، تصویر، سوابق و…)
ویرایش پروفایل وکال

ویرایش، حذف، فعال و غیرفعال کردن وکیل در سیستم
امکان ویرایش سوابق وکیل توسط خودش

ایجاد گزارش جھت ھر پرونده
مشاھده و پیکیری پرونده ھای ثبت شده در سیستم به تفکیک ھر وکیل

موکلین

افزودن موکل به تفکیک (اشخاص حقیقی ، حقوقی)
ویرایش، حذف، فعال و غیرفعال کردن موکل در سیستم

مدارک،توضیحات آپلود  با ذکر جزئیات (شماره کالسه،موضوع،طرفین دعوی،  ایجاد پرونده 
و…)

اختصاص پرونده به موکل و حذف آن
مشاھده گزارشات پرونده ھا

لیست تراکنش ھای مالی موکلین
صدور فاکتور و پرداخت آنالین
ارسال پیام به مدیر و یا وکیل

تخصیص وکیل به پرونده موکل

مدیریت
امورمشترکین

مشخص ای  ھزینه  خدمات  چندین  جھت  مثال  بعنوان  خاص  خدمات  جھت  اشتراک  ایجاد 
میگردد و در قبال دریافت ھر کدام از خدمات گزارش استفاده از آن خدمت به کاربر اعالم

میگردد.
تعریف خدمات جدید جھت مشترکین
گزارش خدمات انجام شده به تفکیک
پرداخت حق اشتراک به صورت آنالین

شعبه مجازی
تعریف خدمات مربوط به شعبه مجازی با ذکر جزئیات

تعریف ھزینه ھای مربوط به خدمات شعبه مجازی به تفکیک
پرداخت حق خدمات به صورت آنالین

مدیریت اخبار

امکان درج خالصه خبر
امکان درج متن خبر توسط ویرایشگر پیشرفته

عضویت در خبرنامه

نوار متحرك اخبار
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نوار متحرك اخبار

سئواالت رایج

امکان طرح سئوال از سوي کاربران در وب سایت و یا ارسال به ایمیل مدیران سایت
امکان پاسخگویي به سئواالت از سمت مدیران سایت و مشاھده آن در وب سایت و یا ارسال

به ایمیل کاربر
تعیین نمایش و یا عدم نمایش سئوال در وب سایت

امکان جستجو در سئواالت پاسخ داده شده
امکان درج سئواالت و پاسخ ھاي متداول توسط مدیران سایت و نمایش آن در وب سایت

کاتالوگ
تعریف کاتالوگ دیجیتالی به تعداد صفحات نامحدوددیجیتالی

گزارشات

گزارشات پرونده ھای وکال (مشاھده توسط مدیران سیستم)
گزارشات پرونده ھا به تفکیک موکلین

گزارش فاکتورھا و پرداخت ھای انجام شده
گزارش درخواست ھای شعبه مجازی و پرداخت ھای انجام شده

گزارش اشتراک ھا

مدیریت پیوندھا
درج پیوند به صورت متني و یا تصویري

امکان لینك کردن پیوند به وب سایت و یا صفحه اي مشخص
طراحی تمپلیت

اختصاصی
نظر کارفرما طراحی اختصاصی مورد  مشاوره و دریافت اطالعات اولیه و تصایر  پس از جلسه 

جھت وب سایت انجام خواھد شد

SMS

پیگیری پرونده از طریق ارسال sms بدون نیاز به اینترنت
SMS اطالع رسانی مراحل مختلف پرونده از طریق

SMS اختصاص شماره ي اختصاصي 14 رقمی براي ارسال
ارسال تاییدیه از طریق sms جھت عضویت وتایید

فارسیفارسیفارسیزبان نمایش سایتزبان
ارائه دی وی دی

ارائه دی وی دی مالتی مدیا آموزش کاربری سیستم مدیریتآموزشی

امکانات ویژه

تمامی آدرس ھا جھت موتور جستجو گوگل بھینه سازی شده است
تطبیق کامل وب سایت با موتور جستجو گوگل جھت افزایش رتبه

سازگار با تمامی مرورگرھا و حتی موبایل ھا و تبلت ھا
Sql Injection امنیت باالی سیستم در مقابل ھکرھا و

2.190.0003.290.0004.490.000ھزینه پکیج ھا (تومان)
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