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معرفی
سیستم مدیریت محتوا آداک یک سیستن جاهع ًرم افساری هثتٌی تر ٍب هیثاشذ کِ تِ هذیراى ٍبسایت ایي اهکااى را هیذّاذ
تا هحتَای ٍبسایت خَد را تذٍى ًیاز تِ داًش فٌی ٍ هٌْذسی هرتثط ،تغییر دّذ .در ٍاقاع سیستتم متدیریت محتتوا آداک
هکاًیسهی را تَجَد هی آٍرد تا هذیراى ٍب سایت تراحتی کلیِ اطالعات ٍ صفحات هَجَد در ٍب سایت خَد را طراحی ،ایجاد ٍ ترٍز
رساًی ًوایٌذ .ایي هحصَل تا سرٍیسّا ٍ هاشٍلّای هتٌَع ارائِ شذُ در آى ،تَاًستِ است تیشتر ًیازّای جاهعِ اطالعاتی ٍ کسة
ٍ کار هَجَد را پَشش دادُ ٍ تستری را فراّن کٌذ تا تا کوتریي ّسیٌِ ٍ زهاى ًیازّا ٍ قاتلیتّای جذیذ ٍ آیٌذُ ًیس هرتفع شًَذ.
تا استفادُ از ایي سیستن اجساء ٍ اطالعات هختلف سازهاى خَد را تا هذیریت هتورکس ٍ ارتثاطات داخلی تیي آًْاا تاِ راحتای تحات
کٌترل خَاّیذ داشت ٍ گستردگی سرٍیسّا ٍ خذهات هَجَدّ ،یچ گاُ هَجة سردرگوی کارتراى ٍ هذیراى ٍب سایت ًخَاّذ شذ،
ٍ ایي دستاٍردی است کِ تا تْرُ گیری از هفاّین ٍ تکٌیک ّای هاذرى دًیاای ٍب ّوناَى " "Web 0.2در آداک  CMSفاراّن
شذُ است.



نصب و راه اندازی رایگان



شش ماه پشتیبانی  42ساعته



بروز رسانی ماژولها و امکانات



بهینه سازی و ثبت در موتورهای جستجو ()SEO

چرا سیستم مدیریت محتوا؟
سیستنّای هذیریت هحتَا تحَلی شگرف در زهیٌِ طراحی ٍ هذیریت ساایتّاای ایٌترًتای تاِشاوار هایآیٌاذ .اهارٍزُ تَقاع
تیٌٌذگاى سایتّا تسیار تاال رفتِ ٍ دیگر هرٍر سایتّایی تا صفحات ثاتت ٍ راکذ کِ هاُ ّا تذٍى تغییر تاقی هی هاًٌاذّ ،یجااًی
در آًْا ایجاد ًویکٌذ .کارتراى تِدًثال سایتّایی هیگردًذ کِ در ّرتار هراجعِ  ,عالٍُ تر دریافت اطالعات جذیاذ  ,تتَاًٌاذ تاِ
ًَعی در گَشِای از سایت سْوی داشتِ تاشٌذ ٍ در ترپاری سایت هشارکت کٌٌذ.
مسایای استفاده از سیستم مدیریت محتوا آداک:
 صرفِجَیی در زهاى طراحی  ,پیادُ سازی ٍ راُ اًذازی ٍب سایت
 جاهعیت سایت ٍ پَشش دادى گسترُ ٍسیعی از ًیازّا
 سادگی ترٍزرساًی ٍ هذیریت اطالعات ٍب سایت
 اهٌیت تاال جْت جلَگیری از ّک ٍب سایت
 تْیٌِ سازی ٍب سایت ترای هَتَرّای جستجَ
 سرعت تارگساری تاالی صفحات
 کاّش چشوگیر ّسیٌِّای ًگْذاری ٍ پشتیثاًی
 قاتلیت یکپارچِ سازی تا سیستن ّای دیگر
 پشتیثاًی از توام هرٍرگرّا
 هحیط کارتر پسٌذ ()user friendly

برخی از امکانات سیستم مدیریت محتوا آداک:


مذيريت وظر سىجی



مذیریت اخبار



تٍيً وسخًٌاي پشتيبان()Back up



جستجُی سادي َ پيشرفتً



مذيريت صفحات َ محتُيات سايت



مذيريت فايلٌا



مذيريت پرسشٌا َ پاسخٌاي متذاَل)(FAQs



مذيريت قُاويه َ مقررات



کتابخاوً آواليه



مذيريت محصُالت َ خذمات



مذيريت مىاقصات َ مسايذات



مذيريت بريذي جرايذ



مذيريت آگٍي



مذيريت پيشىٍادات َ اوتقادات



مذيريت چارت سازماوي



مذيريت مقاالت



مذيريت داولُد ٌا



مذيريت ليىکٍای مفيذ



مذيريت دفترچً تلفه



مذيريت گالري تصاَیر



مذيريت پرسش َ پاسخ



خبروامً الکترَويک



مذيريت سخه رَز



اَقات شرعي



ديکشىري آواليه



اطالعات تماش



مذيريت وظرات کاربران



آمار َب سايت



مذيريت وقشً سايت



مذيريت ساماوً آب َ ٌُا

 AdakCMS سیستن هذیریت هحتَای کاهال فارسی هی تاشذ کِ پس از تررسی ٍ هطالعِ ًوًَِّای هطرح خارجی تَسط
کارشٌاساى آداک در ایراى طراحی ٍ تَلیذ شذُ است.

ویژگی ها :
 هثتٌی تر تکٌَلَشی .Net Framework
 پایگاُ دادُ قذرتوٌذ SQL Server
 استفادُ از تکٌَلَشی AJAX









تْرُ گیری از هفاّین ٍ تکٌیکّای جذیذ دًیای ٍب ٍ سیستن ّای اطالعاتی
هعواری چٌذ الیِ
هحیط کاهال فارسی
پشتیثاًی از چٌذیي زتاى
قاتلیت اتصال تِ کلیِ ترًاهِ ّای تحت ٍب
قاتلثت افسٍدى اهکاًات جذیذ
قاتل استفادُ در ایٌترًت  ،ایٌتراًت ٍ شثکِّای داخلی

