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 الکترونیک خبرنامه

 (روزنامه ها –رصد اخبار  –بریده جراید داخلی )

 

ها  یروابط عموم یاصل فیاز وظا یکیامروزه 

  هاا یخبرگزار ،کردن اخبار روزنامه هاا  توریمان

 هیا به طور روزانه و تهو شبکه های اجتماعی 

و همکاران  رانیارائه به مد یبرا دیجرا دهیبر

باشاادد در ناارم افاازار خبرنامااه  یسااازمان ماا

کارشااسار روابااط  ا،یااعصاار  و کیااالکترون

رصاد اخباار    یبا اساتااده از ابزارهاا   یعموم

موجود در نارم افازار، بافاصاله  ا  از در      

آن را  یخبار  مسابعخبر مرتبط با سازمان در 

کسد  یم افتیو ددد در امکیتلگرام،   قیاز طر

ساازمان در   یو ددد در چارچوب خبرنامه داخلا  یشبکه داخل امک،یتلگرام،   قیبافاصله از طر دیو در صورت تائ

 ددهدیهمکاران قرار م اریاخت

در  نیا صاحات به صاورت آفا  یبا تمام یمستخب روابط عموم اتیو نشر یخارج ،یداخل یروزنامه ها نیهمچس

 یخبرناماه داخلا   یمطالعه روزنامه هاا و اخباار لح اه ا    یو همکاران برا رندیگ یقرار م یخبرنامه روابط عموم

 خود ندارند! وتریدر کامپ سترنتیبه ا یازین

نرم افزار  یخروجسایت خبری، محتوای شبکه های اجتماعی تلگرام، ایسستاگرام و توییتر،  099 وشش بیش از 

از  Pdf دیا جرا دهیا بر دیا و ددد( و امکاان تول  یارباب رجوع ) داخا  راهروهاا، درب ورود   یشگرهایمخصوص نما

 باشدد یامکانات نرم افزار م گریسازمان و روزنامه ها، از د یخبرها

 

 ینصب م (یسترنتیهاست ا ای)سازمان  یسرور شبکه داخل یتحت وب بوده و بر رو کیالکترون خبرنامهافزار  نرم

اخباار و   افات یدر یبرا WebServiceشده و از  یساز ادهی د Net 4 ینرم افزار با استااده از تکسولوژ نیا دشود 

 باشدد یم SQL Serverآن  یاطاعات گاهیکسد و  ا یم ااده)سرور شرکت( است سترنتیاطاعات از ا

 

 یفسا  دیا ماورد تائ  ۴9۲۴0۲تحت شاماره   ینرم افزار به عسوان تسها نرم افزار بریده جراید و بولتن ساز داخل این

باا   یوزارت فرهسا  و ارشااد اساام    تالیجید یکشور قرار گرفته و در مرکز رسانه ها کیاناورمات یعال یشورا

آ ا باوده و هاا اکساون در     ASVS V3 L1 تیامس هیدیتائ یبه ثبت رسیده استد نرم افزار دارا ۰9/۳۳۰شماره 

ها و ددد  یدانشگاهها، شهردار ،یو خصوص یدولت یدولتی، شرکت ها یدر سازمانها یروابط عموم کصدیاز  شیب

 مشغول به کار استد

 

  



 

 

 

  به شرح زیر است: عصر پویا خبرنامهبرخی از امکانات نرم افزار 

 

 (با تمامی صاحات روزنامه هر روز ۰۲9مطبوعات داخلی )بیش از  

 سال اخیر ۰۴آرشیو مطبوعات داخلی در  

 در شبکه کاربران روزنامه ها جهت مشاهده آفاین pdfامکان دانلود خودکار  

 ، ماهسامه و ددد( و آرشیو آنهاهاته نامه  ۳59نشریات داخلی )بیش از  

 سال گذشته ۰۴و آرشیو آنها در  عساوین مها مطبوعات روز 

 صاحه نخست مطبوعات مها جهان و آرشیو آنها 

 مسبع خبری( 099)بیش از و روزنامه ها سایتهای خبری  ،اخبار خبرگزاریها در تیتر و متنامکان جستجو  

 ایسستاگرام و توییترامکان جستجو در شبکه های اجتماعی تلگرام،  

 چا ی خبر نسخه و  Pdf ،Wordخروجی  

 سازمان )درب ورودی، راهروها و ددد(در ارباب رجوع خروجی مخصوص نمایشگرهای  

 گجت های ساعت، مساسبتها، آب و هوا، شاخص های اقتصاد، بورر، سکه و ددد جهت نمایشگرهای سازمان 

 شبکه تلویزیونی در نمایشگرهای سازمان ۴9امکان  خش فیلا، موسیقی و  خش زنده بیش از  

 شماره اختصاصی رایگان یا از وب سروی   یامک سازمان امکان  یامک اخبار از 

 امکان فک  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 

 )رصد اخبار( اخبار مرتبط با سازمان از طریق  یامک، ایمی  و تلگرام ارسال خودکارامکان  

 اخبار مرتبط با سازمان در خبرنامه و نمایش در نمایشگر ذخیره خودکارامکان  

 امکان تعریف گروههای مخاطبین جهت ارسال ایمی ، فک  یا  یامک 

 ابع مختلفدر مس دسته بسدی خودکار اخبار مشابهشساسایی و  

 آموزشی در خبرنامه و امکان انتشار مطالب فرهسگی 

 )بریده جراید( خبرنامه روزانه تسها با یک کلیک pdfو تهیه امکان چاپ  

 با تعیین شروط دلخواه نمودار تعداد خبرهای سازمان در خبرگزاریهای مختلف 

 به تاکیک مسابع خبری)یا  ارامترهای دیگر( نوع خبر  ،نمودار تحلیلی اخبار سازمان برحسب جهت گیری 

 و مشاهده گزارش کار آنها امکان مدیریت دسترسی افراد سازمان به بخش های مختلف خبرنامه 

 نمودارهای بازدید همکاران از بخش های مختلف خبرنامه و روزنامه ها 

 راهسمای تصویری همه بخش های خبرنامه 

 ددد 

  



 

 

 ایعصر پو کیاستفاده از نرم افزار خبرنامه الکترون یایمزا 

 
 تا لح ه مشاهده توسط کاربر در خبرنامه بروز بودن خبرها و روزنامه ها 

 روزانه Pdf  یبه ساخت و ارسال فا ازیعدم ن 

 روزنامه عیو توز دیدر خر ییجو صرفه 

 روزنامه ها یدست ویبه آرش ازین عدم 

 ساعته اخبار سازمان ۴۲ کیاتومات رصد 

 یمسبع خبر 099از  شیاخبار با جستجو در ب تیجامع 

 جستجو در  ست های شبکه های اجتماعی )تلگرام، ایسستاگرام و توییتر( 

 خبر( ونیلیم ۰99از  شیاخبار )ب ویجستجو در آرش امکان 

 کیکل کیخبرنامه فقط با  pdfو  ینسخه چا  هیته 

  یمیفک ، تلگرام و ا امک،ی  ،یشبکه داخل قیاخبار از طر یلح ه ا انتشار 

 تلگرام ای  یمیا امک،ی  قیخودکار اخبار سازمان از طر ارسال 

 سازمان( یراهروها و درب ورودتلویزیونهای ارباب رجوع ) نمایشگرهایبدون دردسر  یخروج 

 عدم نیاز به سخت افزار یا نرم افزار برای  خش بر روی نمایشگرهای ارباب رجوع 

 مشاهده اخبار و روزنامه ها یبرا سترنتیبه ا ازین عدم 

 روزنامه ها نیسازمان با مشاهده آفا سترنتیباند ا یدر  هسا ییجو صرفه 

 ساده تیریاطاعات و مد ورود 

 اخبار آنها یریمختلف بر اسار گزارش تعداد و جهت گ یهایروابط با خبرگزار تیریمد امکان 

 یروابط عموم ییکارا شیافزا 

 ددد 

  



 

 

 تائیدیه ها 

 



 

 

 
 

د ارزیاابی  ماور  Acunetixو ابزارهای بین المللی تست امسیت نارم افازار مانساد     سین نرم افزار توسطهمچ 

 امسیتی قرار گرفته است و موارد امسیتی مورد نیاز در نرم افزار اعمال شده استد

  



 

 

  عصر پویا الکترونیک مشتریان نرم افزار خبرنامهبرخی از 

 

 
 

 بازدید فرماییدد خبرنامه صاحه نرم افزاراز ها برای مشاهده لیست مشتریان و آخرین بروزرسانی  

 دتمار بگیریدجهت دریافت دمو رایگان نرم افزار با ما  
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