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نرم افزار آرشیو فایل
(ماژول های تخصصی تصویر -فیلم و صوت  -اسناد)

نرم افزار آرشیو عصر پوی ا تح ب و و و ب
ر سه ماژبل تخصصی آرشیو تصویر ،آرش یو
فیلم ب آرشیو اسنا و ه و ورج اگانان ه ی ا
یکپارچه ارائه می نر  .این نرم افزار اه
وهرو ور اری سازمانهای بلتی ب شرک های
خصووی وا حجم ا و وس یار زی ا طراح ی
نر یگو تا کاروران وتواننگ وا س رع و اب و ه
آرشیو ب استجوی فایلها وپر ازنگ.
از مهمترین بیژنیهای نرم افزار می توان و ه
سرع وابی استجو ،امکان تعریف سطوح مختلف سترسی ،برب اطالعاج نربهی ب آسان ،امک ان اس تجو
ر متن فایل های آفیس ،استجو چهرو افرا ر تص ابیر ب ف یلم ه ا )،(Face Detection & Recognition
استخراج متن از فایل های اسکن شگو ( )OCRشامل عکس ب  Pdfب همچنین ریاف خربای ف یلم ر س ایز
ب فرم لخواو اشارو کر .
این نرم افزار وا استفا و از تکنولوژی  .Net 4طراح ی نر ی گو ب پایگ او ا و آن SQL Server 2012-2019

می واشگ .نرم افزار از ک اروران  Active Directoryپش تیاانی م ی کن گ ب اه خخی رو س ازی فای ل ه ا ر
یتاویس از تکنولوژی  File Streamاستفا و شگو اس تا سترسی وه فایلها ب محتوای آنها مس تلل از حج م
کلی ا و ها وه سرع امکانپذیر واشگ .همچنین وا پشتیاانی از  Readonlyک ر ن  FileGroupه ای د گیمی
امکاناج کامل تهیه نسخه وکاپ ورای حجم های تراوایتی را نیز وه کارور ارائه می هگ.
این نرم افزار وه عنوان تنها نرم افزار تح ب اخلی اه آرشیو اناوو سازمانی تح ش مارو  ۲۰۵۹۵۱م ور
تائیگ فنی شورای عالی انفورماتیک کشور درار نرفته ب ر مرکز رسانه ه ای یجیت ال بزارج فرهن ب ارش ا
اسالمی وا شمارو  ۲۰۴۴/۱۰وه ثا رسیگو اس  .نرم افزار آرشیو عکس ،فیلم ب اس نا عص رپویا ارای ن واهی
ارزیاوی امنیتی  ASVS V3 L1آپا وو و ب هم اکنون ر هها نها ب س ازمان بلت ی ،ش رک ه ای خصوو ی
وزرگ ،انشگاو ها ب  ...وا حجم ا و هها تراوای مشغول وه کار اس .

 برخی از امکانات نرم افزار آرشیو عصر پویا نسخه :9.0
ریاف خربای تصابیر ر سایز ب مشخصاج لخواو وا

امکان ورش )(Crop

امکان رج لونوی سازمان ر تصابیر خربای
امکان رج متن یا طرح لخواو ر تصابیر خربای
امکان فشر و سازی Rotate, Flip ،ب  ...تصابیر خربای
امکان تعریف فیلدهای مورد نیاز جهت ورود اطالعات و تگ گذاری
استجو پیشرفته ر تمامی فیلگهای تعریف شگو
برب اطالعاج نربهی سا و ب سریع تح ب وا امکان خخیرو خو کار
کاروران ب نربههای کاروری نامحگب
جستجو ساده و سریع در تصاویر ،فیلم ها و اسناد با حجم دهها ترابایت
پشتیاانی از کاروران  Active Directoryوا داولی

 Syncنربهی یا اضافه کر ن تکی

تنظیم سترسی کاروران وه وخش های مختلف نرم افزار
امکان وازیاف فایل های حذف شگو ) (Recycle binوا تنظیماج کامل
ساخ خو کار پیش نمایش از همه فرم های عکس
ساخ خو کار پیش نمایش از فرم های  RAWهمه
ساخ خو کار پیش نمایش از فایل های

بروین های عکاسی )…(CR2,CRW,NEF,ORF,

Pdf

امکان مشا هگو تمام وفحاج  pdfر مربرنر
ساخ خو کار پیش نمایش از همه فایل های

آفیس ))Word, Excel, PowerPoint

امکان مشاهگو کامل فایل های آفیس ) )Word, Excel, PowerPointر مربرنر
ساخ خو کار پیش نمایش از فرم های ( Psd ، Tifفوتوشاپ) ب ( dwgاتوکگ)
تشخیص خودکار چهره افراد در تصاویر و تشخیص تشابه چهره ها و دسته بندی آنها
تشخیص خودکار چهره افراد در فیلم ها و تشخیص تشابه چهره ها و دسته بندی آنها
امکان استجو ر تصابیر ب فیلم ها ور اساس چهرو افرا
پخش فیلم از ثانیه مرووط وه هر چهرو وا کلیک ور ربی آن
برش فیلم از ثانیه مورد نظر و دریافت خروجی در اندازه و فرمت دلخواه
تنظیم سترسی کاروران وه پوشه ها اه مشاهگو ،بیرایش ،حذف یا انلو
امکان مشاهگو ب استجو ر متا یتای تصابیر (زمان ثا عکس ،سایز عکس ب )...
امکان مشاهگو ب استجو ر متا یتای فیلم ها (طول فیلم ب )...
امکاناج متعگ امنیتی (نزارشاج خطاها ،محگب سازی ساع کار کاروران ،محگب سازی آپلو ب )...
(ا امه ر وفحه وعگ)

ساخ خو کار پیش نمایش از فیلم ها (تمام فرم ها) وه فرم  MP4یا  Webmاه نمایش ر مربرنر
رج لونوی سازمان ب متن لخواو ر پیش نمایش تهیه شگو از فیلم ها
امکان آرشیو ب استجو ر شاج لیس های مختلف فیلم ها
تهیه خو کار پیش نمایش از شاج لیس های فیلم
پخش فیلم از ثانیه مور نظر وا کلیک ور ربی شاج لیس
وگبن محگب ی

ر نوع ب پسونگ فایل ها وا داولی تعریف پسونگ اگیگ توسط مگیر سیستم

امکان جستجو در متن داخل فایل های  Officeو همه فایل های متنی
خربای نالری تصابیر از تصابیر ب فیلم های منتخب اه نمایش ر بوسای اینترنتی یا اخلی
امکان ایجا پوشه وه وورج رختی ب نامحگب

ر نرم افزار

امکان بیرایش امعی مشخصاج فایل ها
امکان ااوجایی پوشه ها وا

Drag & Drop

استخراج متن داخل تصاویر ( )OCRبا امکان جستجو پیشرفته
استخراج متن داخل فایلهای  OCR( Pdfتمامی صفحات)با امکان جستجو پیشرفته
امکان بیرایش ب استجو ر متن استخراج شگو  OCRفایلها
پشتیاانی از زوانهای فارسی ،انگلیسی ب عروی ر ( OCRوا داولی افزب ن زوانهای یگر)
ثا نزارش کار کاروران ) (Logهمراو وا تاریخ IP ،ب ازئیاج
امکان ارسال پیام وین کاروران
راهنمای کامل تصویری باکنشگرا
نزارش ب نمو ار از تعگا  ،نوع ب حجم فایل های پوشه ها
نزارش ب نمو ار از فایل ها ور اساس فیلگهای تعریف شگو توسط کارور
نزارش فایل های تکراری ر آرشیو
امکان ایجا وکاپ نیری خو کار (کامل یا فلط تغییراج ا و ها)

ر SQL Server

امکان  ReadOnlyکردن  FileGroupهای دیتابیس برای داده های سالهای قبل جهت تهیه بکاپ سریعتر
امکان مگیری کلماج کلیگی
امکان ایجا  URLاختصاوی ورای هر فایل اه استفا و ر سایر نرم افزارها
طراحی باکنشگرا مناسب پلتفرم های سکتاپ ،مووایل ب تال
امکان محگب سازی کاروران ور اساس محگب و

IP

وررسی ب تطاوق محتوای فایل ها وا پسونگ آنها
ابزار ورود اطالعات انبوه اولیه داده ها از روی درایو با ساختار پوشه ها
ابزار دریافت خروجی انبوه داده ها بر روی درایو با ساختار فعلی آرشیو

 تائیدیه ها

همچنین نرم افزار توسط شرک های امنی نرم افزار اخلی مثل " ا و پر ازان آوشار"" ،سی پل" ب
همچنین اوزارهای وین المللی تس امنی نرم افزار ماننگ  Acunetixب وسیاری از سازمان های وهرو
ور ار نرم افزار (سازمانهای بلتی ،وانک ها ب  )...مور ارزیاوی امنیتی درار نرفته اس .

 برخی از مشتریان نرم افزار آرشیو عصر پویا

ورای مشاهگو لیس مشتریان ب آخرین وربزرسانی های نرم افزار از وفحه نرم افزار آرشیو واز یگ فرماییگ.
اه ریاف مو رایگان نرم افزار وا ما تماس وگیریگ.

