سامانه مدیریت کنفرانس و سمینار
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با آرامش سمینار خود را مدیریت کنید...

چرا نرم افزار مدیریت سمینار؟
سامانه مدیریت سمینار آیتیسا در حقیقت یک دبیخانه ر
اینی رنت است
ر
که به دانشگاهیان و جوامع علیم کشور میل و منطقهای بدون نگر یان
گیی با روشهای ر
سنت دریافت مقاالت و داوری آنها برگزار
از در ر
کنند .این سامانه کلیه مراحل برگزاری یک همایش از راه اندازی
ی
رسان تا ثبت نام و دریافت مقاالت و داوری
وبسایت و اطالع
آنها و اعالم نتیجه و دریافت هزینه ها را به ر ر
احت مدیریت یم کند.
ثبت نام رشکتکنندگان ،رزرو محل اسکان ،ارسال و مدیریت و داوری
جانت و غرفه های نمایشگاههای
مقاالت و طرح ها ،رزرو کارگاه های ی
ری
مسئولی برگزاری کاری بسیار زمان
جانت همایشها و کنفرانسها برای
ی
بر و پرهزینه است.
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نرم افزار مدیریت سمینار ،همایشها و کنفرانسها یک نرم افزار
تحت وب است که کلیه امور مربوط به ثبت نام ،مدیریت و داوری
مقاالت و طرحها ،رزرو کارگاهها و نمایشگاهها و اسکان و  ...را به
صورت آنالین مدیریت یمکند.
نرم افزار کلیه گزارشات الزم در مورد ثبت نامها ،پرداخت وجوه،
رزرو کنندهها ،مقاالت و وضعیت داوری آنها در اختیار شما
قرارداده و با یک کلیک اطالعیههای الزم در مورد وضعیت
مقاالت ،رزروها ،پیام ها ،اخبار و ...را از طریق پیامک و ایمیل به
اطالع کاربران یم رساند.

.
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مزایای سیستم مدیریت سمینار
ر
دسییس شیــع
درهرلحظه و ی
مکان یمتوانید ر
دسییس شی ــع به تمام قسمتهای
همایش داشته باشید.

رصفه جوی در هزینه
با استفاده از سامانه دیگر نیازی به رصف هزینههای گزاف بابت طرایح و چاپ
ر
پوسیهای همایش خود ندارید.
بروشور و

ارتباط لحظه به لحظه
ی
سخیان ها و رشکت کنندگان ارتباط
در تمام زمان اجرای همایش میتوانید با
ی
رسان کنید.
داشته و یا در لحظه اطالع

رصفه جوی در زمان
در ر
کمیین زمان ممکن یمتوانید همایشهای خود را مدیریت کرده و نحوه
یان کنید.
اجرای آن را در هر لحظه ارز ی
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امکانات
گالری تصاویر  :مدیر یمتواند برای هر سمینار به طور مجزا و
نامحدود گروه گالری ایجاد نماید و درون هرگروه گالری به تعداد
نامتنایه عکس اضافه کند.

اخبار  :مدیر یمتواند به صورت نامحدود برای هر
هان را ایجاد کند که به صورت مجزا برای هر
سمینار ی
خی ی
سمینار نمایش داده خواهد شد.

سمینارهان که در
اطالعات همایش  :مدیر یم تواند به تعداد
ی
پکیج مورد استفاده ر ی
تعیی شده سمینار جدید تعریف کند.

تاری خ های مهم  :مدیر یمتواند برای هر سمینار تاری ــخهای مهم از
قبیل زمان اتمام ارسال مقاله و ...ر ی
تعیی کند.

اطالع رسای  :این قسمت برای ارسال پیام تیک و انبوه به پنل کاربران
گید.
یا ارسال ایمیل تیک و انبوه مورد استفاده قرار یم ر
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مدیریت مقاالت  :در این قسمت به طور کامل امکان
مدیریت مقاالت در هر مرحله وجود دارد.

ی
سخیانان کلیدی همایش
مدیریت سخنانان  :مدیر یم تواند
ر
اطالعان از قبیل درج و ویرایش
را مشخص نماید که شامل
ی
سخیانهاست .
اطالعات

اعضای کمیته علیم و اجرای  :مدیر قادر است برای هر یک
ر
اطالعان را ایجاد نماید.
از اعضای کمیتههای علیم و اجرا ین

مدیریت داوران  :سامانه این امکان را یمدهد تا بدون محدویت داور
در سامانه ثبت نمایید و...

مدیریت برنامه ها  :ایجاد نوع برنامه و محتوای برنامهها به صورت
ر
آموزیس.
پویا ایجاد کارگاههای

6

ر
دسنیسها  :مدیر ارشد قادر به ایجاد مدیرهای
مدیریت
دیگری یم باشد تا بتوانند در پنل مدیریت انجام وظیفه کنند.

ی
امکان فراهم شده که
پیکربندی وبسایت  :در این قسمت
شما تنظیمات کیل قالب وبسایت رادر پنل کاربری اعمال
کنید.

مدیریت مدیران و کاربران  :اطالعات کاربران ثبت نام کننده
در سایت از قسمت " کاربران سایت " قابل مشاهده یم باشند.

ر
خدمان مثل گواهینامه
مدیریت خدمات  :معموال در کنفرانسها
انگلییس ،تورهای علیم و  ...به رشکت کنندگان ارائه یمگردد.

ر
مهمیین بخشهای اجر یان یک همایش
مدیریت پرداختها  :ییک از
مدیریت پرداختها یم باشد.
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مدیریت ارتباط با ما  :ایجاد و ر ی
تعیی دپارتمانهای پیامدیه
برای بخش ارتباط با ما و...

پشتیبای فن رایگان  :کارشناسان رشکت فناوری اطالعات
ی
پشتیبان یمکنند.
آیتیسا سامانه مدیریت کنفرانس را همواره

حامیان  :درج و ویرایش حامیان کنفرانس درج عنوان و
توانان لینک شدن به سایت حامیان کنفرانس.
ی

طرایح سایت همایش  :طرایح وبسایت همایش و کنفرانس
مطابق نیاز شما و امکان درج نامحدود محتوا ،انتشار لوگوی
حامیان ،برگزارکنندگان و...در صفحه لوگو.

گیی از جدید ترین تکنولوژیها خاطر شما را از
امنیت  :ما با بهره ر
پایداری وبسایت وامنیت آن آسوده کردهایم.
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ارسال مقاالت و آثار  :امکان دریافت چکیده و اصل مقاله
در زمانهای جداگانه با قابلیت ر
کنیل خودکار تعداد و زمان
ارسال مقاالت توسط نرم افزار.

رزرو آنالین  :سیستم رزرواسیون با قابلیت ر
کنیل ظرفیت
کارگاهها ،محلهای اسکان و نمایشگاهها.

پنل ارسال پیامک و ایمیل گرویه :امکان ارسال پیامک و ایمیل
ی
کسان که چکیده
گرویه به گروههای خاص کاربری .مثال
مقاله آن ها تایید شده اما اصل مقاله خود را ارسال نکردهاند.

ری
تعیی یک یا چند داور برای هر مقاله و
داوری مقاالت  :امکان
اختصاص نام کاربری و رمز عبور و کارتابل به داوران برای داوری
مقاالت.

گزارشات چ یای و آماری  :ارائه نمودارهای آماری از ثبت نام کاربران.
نمودار مقایسهای از وضعیتهای مختلف پذیرش مقاالت.
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رزرو و مدیریت کارگاهها  :امکان ایجاد انواع کارگاهها با ت ر ی
عیی
ظرفیت ،هزینه ،اساتید کارگاه ،انواع تخفیفات و...

متناسب با انواع پلتفرمها  :طرایح شده به صورت واکنش-
گرا با آخرین تکنولوژیهای طرایح وب که نمایش سایت را
متناسب با هر پلتفریم سازگارکرده و پیمایش کاربر در سایت
را آسان یمسازد.

سیستم مدیریت مایل  :امکان مدیریت تمام پرداختهای کاربران،
اعمال انواع هزینههای بخشهای مقاالت ،نمایشگاهها و کارگاهها.
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امنیت سامانه مدیریت سمینار
• عدم نمایش خطا درسایت

• پاک کردن اطالعات ورودی فرم از کاراکترهای خاص
• استفاده از فایل robot.txt
• اعتبار سنجی کامل فرم ها

•  Hashکردن رمزهای ورود یا داده های حساس
• کنترل کامل فایلهای در حال آپلود
• جلوگیری از حمالت csrf token
• استفاده از htaccess
• جلوگیری از حمالت xss
• جلوگیری از حمالت sql injection
• کد نویسی اصولی و صحیح
• استفاده از عبارات امنیتی برای تمام فرم های موجود
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تکنولوژی های سامانه مدیریت سمینار
Html5 & Css

• ساختار و چاارچو و و پتاتیبانی از
جدیدترین فناوری های چندرسانه ای

jQuery

• پیاده سازی انیمیتن و رابا کااربری
پیترفته تحت و

Ajax

• پیاده سازی محی های تعامل پذیر باا
خاصیت بارگذاری سریع تر

MVC

• بهره گیری از معمااری  MVCدرپیااده
سازی سامانه

SEO

• تکنیک هاای بهیناه ساازی ساامانه
برای موتورهای جستجو

Responsive

• طراحی قالب سازگارباصافحات نماایش
متفاوت :کامپیوتر ،تبلت ،موبایل

Laravel

• جدیدترین و برترین فریم ورک php
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ارتباط با ما
آدرس :

کاشان ،میدان معلم ،ابتدای بلوار مطهری ،جنب درمانگاه فرهنگیان

شماره تماس 0913-092-9477 || 031-5554-4737 :

وب سایت www.modiriatseminar.ir :

ایمیل info@modiriatseminar.ir :

تلگرام @ITSA_CO :
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