
حرفه ایپیشرفتهاستانداردامکانات پکیج ھای طراحی سایت خبری ویژه نشریات ، تحریریه و خبرگزاری / لیزارد وب

درباره ما

ارتباط با ما ( نمایش آدرس ھا و شماره ھای تماس و نمابر ، با قابلیت نمایش بر روی نقشه گوگل)

امکان تعریف انواع خبری نامحدود مانند گزارش، یادداشت، برداشت، مصاحبه و…

امکان تعریف گروه ھای خبری مانند سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، داخلی، خارجی و …

امکان نمایش تازه ترین اخبار

امکان نمایش تازه ترین اخبار ھر گروه خبری و نوع خبری در صفحه اول با امکانات

تعیین اولویت نمایش

تعداد خبرقابل نمایش در ھر باکس

نمایش یا عدم نمایش تصویر کوچک در کنار ھر خبر

سیستم مدیریت خبر با امکانات

افزودن، ویرایش و حذف

افزودن ھمزمان به چند نوع خبری

افزودن ھمزمان به چند گروه خبری

سیستم نظر روی خبر آژاکس و مدیریت نظر روی اخبار( ویرایش و حذف نظرھا)

ارایه نسخه قابل چاپ برای اخبار

امکان آرشیو اخبار

ویرایشگر بسیار قوی برای ارسال خبر با امکان آپلود نامحدود تصاویر، جداول

امکان ارسال و استفاده از فلش در متن خبر

امکان ارسال و استفاده از ویدیو در متن خبر

الصاق کلمات کلیدی به خبر

جستجوی ساده و پیشرفته

سیستم مدیریت امنیت توسعه یافته بر مبنای سیستم عضویت دات نت

فارسیفارسیفارسیزبان نمایش سایت

خروجی آر اس اس اخبار برای تازه ترین اخبار، اخبار گروه ھا، اخبار انواع خبری

سیستم نظرسنجی روی سایت با ویژگی ھای افزودن ، تعداد گزینه ھای دلخواه و آرشیو نظرسنجی و نمایش نموداری نتایج

سیستم مدیریت جامع تبلیغات

قرار دادن انواع تبلیغات متنی، تصویری، انیمیشن

گردش نامحدود تبلیغات در ھر جایگاه

امکان محدود کردن تبلیغ روی میزان نمایش، کلیک و بازه زمانی

سیستم جامع آماری

گزارش گیری از پربازدید ترین اخبار

سیستم گردش خبر و ھیئت تحریریه

امکان تعریف نامحدود کاربر در سطوح مدیر، مدیرمسئول ، سردبیر، دبیر گروه ، خبرنگار

ارسال نھایی خبر در صورت تایید تمامی شاخه ھای باالتر ھر کاربر

امکان ویرایش ھر خبر توسط ارسال کننده و سطوح باالتر کاربری ھر کاربر

امکان تایید و ارسال ھر خبر کاربر سطح پایینتر توسط کاربران سطح باالتر

سیستم خبرنامه و عضویت

امکان عضویت کاربران در سایت برای ارسال خبر به اعضا

امکان تھیه و طراحی متن خبرنامه در ویرایشگر پیچیده

امکان تھیه خودکار خبرنامه برای ارسال به کاربران 

انتخاب اخبار جدید بازه زمانی در گروھھای خبری

انتخاب اخبار جدید بازه زمانی در انواع خبری

انتخاب تازه ترین اخبار برای ارسال

ارسال خبر در ساعت خاص و روز خاص ھر ھفته و ماه
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