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خبرنامه الکترونیک
(بریده جراید داخلی – رصد اخبار – روزنامه ها)

امروزه یکی از وظایف اصلی روابط عمومی ها
مانیتور کردن اخبار روزنامه هاا ،خبرگزاریهاا
و شبکه های اجتماعی به طور روزانه و تهیاه
بریده جراید برای ارائه به مدیران و همکاران
سااازمان مای باشاادد در ناارم افاازار خبرنامااه
الکترونیااک عصاار ویااا ،کارشااسار روابااط
عمومی با اساتااده از ابزارهاای رصاد اخباار
موجود در نارم افازار ،بافاصاله ا از در
خبر مرتبط با سازمان در مسابع خباری آن را
از طریق تلگرام ،یامک و ددد دریافت می کسد
و در صورت تائید بافاصله از طریق تلگرام ،یامک ،شبکه داخلی و ددد در چارچوب خبرنامه داخلای ساازمان در
اختیار همکاران قرار میدهدد
همچسین روزنامه های داخلی ،خارجی و نشریات مستخب روابط عمومی با تمامی صاحات به صاورت آفایان در
خبرنامه روابط عمومی قرار می گیرند و همکاران برای مطالعه روزنامه هاا و اخباار لح اه ای خبرناماه داخلای
نیازی به ایسترنت در کامپیوتر خود ندارند!
وشش بیش از  099سایت خبری ،محتوای شبکه های اجتماعی تلگرام ،ایسستاگرام و توییتر ،خروجی نرم افزار
مخصوص نمایشگرهای ارباب رجوع ( داخا راهروهاا ،درب ورودی و ددد) و امکاان تولیاد بریاده جرایاد  Pdfاز
خبرهای سازمان و روزنامه ها ،از دیگر امکانات نرم افزار می باشدد
نرم افزار خبرنامه الکترونیک تحت وب بوده و بر روی سرور شبکه داخلی سازمان (یا هاست ایسترنتی) نصب می
شود د این نرم افزار با استااده از تکسولوژی Net 4د یاده سازی شده و از  WebServiceبرای دریافات اخباار و
اطاعات از ایسترنت (سرور شرکت) استااده می کسد و ایگاه اطاعاتی آن  SQL Serverمی باشدد
این نرم افزار به عسوان تسها نرم افزار بریده جراید و بولتن ساز داخلی تحت شاماره  ۴9۲۴0۲ماورد تائیاد فسای
شورای عالی اناورماتیک کشور قرار گرفته و در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهسا و ارشااد اساامی باا
شماره  ۳۳۰/۰9به ثبت رسیده استد نرم افزار دارای تائیدیه امسیت  ASVS V3 L1آ ا باوده و هاا اکساون در
بیش از یکصد روابط عمومی در سازمانهای دولتی ،شرکت های دولتی و خصوصی ،دانشگاهها ،شهرداری ها و ددد
مشغول به کار استد

 برخی از امکانات نرم افزار خبرنامه عصر پویا به شرح زیر است:
مطبوعات داخلی (بیش از  ۰۲9روزنامه هر روز با تمامی صاحات)
آرشیو مطبوعات داخلی در  ۰۴سال اخیر
امکان دانلود خودکار  pdfروزنامه ها جهت مشاهده آفاین کاربران در شبکه
نشریات داخلی (بیش از  ۳59هاته نامه  ،ماهسامه و ددد) و آرشیو آنها
عساوین مها مطبوعات روز و آرشیو آنها در  ۰۴سال گذشته
صاحه نخست مطبوعات مها جهان و آرشیو آنها
امکان جستجو در تیتر و متن اخبار خبرگزاریها ،سایتهای خبری و روزنامه ها (بیش از  099مسبع خبری)
امکان جستجو در شبکه های اجتماعی تلگرام ،ایسستاگرام و توییتر
خروجی  Word ،Pdfو نسخه چا ی خبر
خروجی مخصوص نمایشگرهای ارباب رجوع در سازمان (درب ورودی ،راهروها و ددد)
گجت های ساعت ،مساسبتها ،آب و هوا ،شاخص های اقتصاد ،بورر ،سکه و ددد جهت نمایشگرهای سازمان
امکان خش فیلا ،موسیقی و خش زنده بیش از  ۴9شبکه تلویزیونی در نمایشگرهای سازمان
امکان یامک اخبار از شماره اختصاصی رایگان یا از وب سروی
امکان فک

یامک سازمان

اخبار تسها با یک کلیک بدون نیاز به دستگاه فک

امکان ایمی نمودن یک خبر یا ک خبرنامه
امکان ارسال تلگرام به کانال روابط عمومی با یک کلیک
امکان ارسال خودکار اخبار مرتبط با سازمان از طریق یامک ،ایمی و تلگرام (رصد اخبار)
امکان ذخیره خودکار اخبار مرتبط با سازمان در خبرنامه و نمایش در نمایشگر
امکان تعریف گروههای مخاطبین جهت ارسال ایمی  ،فک

یا یامک

شساسایی و دسته بسدی خودکار اخبار مشابه در مسابع مختلف
امکان انتشار مطالب فرهسگی و آموزشی در خبرنامه
امکان چاپ و تهیه  pdfخبرنامه روزانه تسها با یک کلیک (بریده جراید)
نمودار تعداد خبرهای سازمان در خبرگزاریهای مختلف با تعیین شروط دلخواه
نمودار تحلیلی اخبار سازمان برحسب جهت گیری ،نوع خبر (یا ارامترهای دیگر) به تاکیک مسابع خبری
امکان مدیریت دسترسی افراد سازمان به بخش های مختلف خبرنامه و مشاهده گزارش کار آنها
نمودارهای بازدید همکاران از بخش های مختلف خبرنامه و روزنامه ها
راهسمای تصویری همه بخش های خبرنامه
ددد

 مزایای استفاده از نرم افزار خبرنامه الکترونیک عصر پویا
بروز بودن خبرها و روزنامه ها در خبرنامه تا لح ه مشاهده توسط کاربر
عدم نیاز به ساخت و ارسال فای  Pdfروزانه
صرفه جویی در خرید و توزیع روزنامه
عدم نیاز به آرشیو دستی روزنامه ها
رصد اتوماتیک  ۴۲ساعته اخبار سازمان
جامعیت اخبار با جستجو در بیش از  099مسبع خبری
جستجو در ست های شبکه های اجتماعی (تلگرام ،ایسستاگرام و توییتر)
امکان جستجو در آرشیو اخبار (بیش از  ۰99میلیون خبر)
تهیه نسخه چا ی و  pdfخبرنامه فقط با یک کلیک
انتشار لح ه ای اخبار از طریق شبکه داخلی ،یامک ،فک  ،تلگرام و ایمی
ارسال خودکار اخبار سازمان از طریق یامک ،ایمی یا تلگرام
خروجی بدون دردسر نمایشگرهای ارباب رجوع (تلویزیونهای راهروها و درب ورودی سازمان)
عدم نیاز به سخت افزار یا نرم افزار برای خش بر روی نمایشگرهای ارباب رجوع
عدم نیاز به ایسترنت برای مشاهده اخبار و روزنامه ها
صرفه جویی در هسای باند ایسترنت سازمان با مشاهده آفاین روزنامه ها
ورود اطاعات و مدیریت ساده
امکان مدیریت روابط با خبرگزاریهای مختلف بر اسار گزارش تعداد و جهت گیری اخبار آنها
افزایش کارایی روابط عمومی
ددد

 تائیدیه ها

همچسین نرم افزار توسط و ابزارهای بین المللی تست امسیت نارم افازار مانساد  Acunetixماورد ارزیاابی
امسیتی قرار گرفته است و موارد امسیتی مورد نیاز در نرم افزار اعمال شده استد

 برخی از مشتریان نرم افزار خبرنامه الکترونیک عصر پویا

برای مشاهده لیست مشتریان و آخرین بروزرسانی ها از صاحه نرم افزار خبرنامه بازدید فرماییدد
جهت دریافت دمو رایگان نرم افزار با ما تمار بگیریدد

