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نویسی مهرگان مفتخر است تا تالش مستمر خود را در خصوص توسعه  گروه هنر و برنامه

 کارتابل الکترونیکدبیرخانه و افزار تحت شبکه  ائه نرمافزاری این مجموعه با ار های نرم سیستم

 ها ارائه نماید. ها و سازمان جهت تسهیل فرآیند کاری شرکت داتام

 

 

 

 

 

 

 

 

همچون دیگر محصوالت این  قیمت مناسبو  زیبایی، سادگی، کاراییهای گروه،  پیرو خط مشی

دبیرخانه و افزار  ها و امکانات نرم یتدر ادامه، مختصری از قابل مجموعه اولویت اول ما بوده است.

 درج شده است. داتام کارتابل الکترونیک

 

 



  ارجاعات

 امکان ارجاع نامه بر اساس عنوان، سمت، بخش 

 امکان تعیین مهلت اقدام 

 امکان ثبت برچسب جهت پیگیری و جهت استحضار یا اطالع 

 امکان ارجاع نامه به یک یا چندین مخاطب 

  زمان دریافت، ارسال، ارجاع بر روی نامهثبت تاریخ و 

 امکان پاراف نامه توسط تصویر امضاء هر شخص 

  امکان مشاهده نمای گرافیکی ارجاعات نامه به همراه کلیه

 جزئیات آن

 
 

 

 نامه

o  امکان ارسال رونوشت و رونوشت مخفی برای کاربران به صورت

 فردی یا گروهی

o نامه با تمامی فرمتهاامکان فراخوانی مستندات نامه از داخل بر 

o عطف( وهای مرتبط )پیرو  امکان انتخاب نامه 

o  امکان استفاده ازMS WORD  در داخل برنامه جهت ایجاد و

 ویرایش نامه 

o نویس و گردش آن تا نهایی شدن و  امکان ایجاد نامه پیش

 تبدیل آن به نامه صادره یا داخلی

o امکان ایجاد آرشیو شخصی نامه 

o ای صادره، وارده، داخلی ه امکان ایجاد نامه 
o امکان انتخاب گیرندگان نامه به صورت گروهی یا فردی 

o های دریافتی و ارسالی بصورت کلی یا زیر  امکان مشاهده نامه

 های آنها به تفکیک ماهیت مجموعه

o امکان فراخوانی و الصاق فایل به نامه 

o ها  بندی نامه های شخصی جهت دسته امکان ایجاد نامحدود پوشه

 لخواه کاربربه د

o  امکان مشاهده متن نامه، تصویرنامه، مستندات پیوست شده به

 صورت مجزا

o امکان چاپ نامه با تنظیمات دلخواه کاربر 

o امکان درج رویداد جهت یادآوری پیگیری نامه 



 امکانات جستجو 
  امکان جستجوی نامه بر اساس کلیه فیلدهای نامه 

 ها با استفاده امکان جستجوی منطقی نامه ( از عملگرهاAND-OR  ) 

 ها )جستجوی فازی( امکان جستجوی تقریبی نامه 

 ها امکان جستجوی تشابهی نامه 

 های جستجو شده امکان چاپ لیست نامه 

 ها و  امکان مشاهده مشخصات و متن نامه به همراه کلیه پیوست

 مستندات 

 
 

 اسکن نامه ها و مدارک
 سکن نامهامکان تعیین وضوح تصویر و نوع آن هنگام ا 

  درجه نامه هنگام اسکن 089و 09امکان چرخش 

 ورت خودکارصهای نامه به  امکان حذف حاشیه 

  امکان حذف نقاط تیره و اضافه مربوط به پانچ یا منگنه به

 صورت خودکار

 امکان تراز خودکار نامه هنگام اسکن 

 های آن امکان اسکن نامه و پیوست 

 



 

 مدیریت سیستم و جداول پایه 

 امکان ( ایجاد نقشprofile جهت سهولت در تعریف سطوح دسترسی )

 کاربران

 های مختلف برنامه تعیین کلیه جزئیات دسترسی کاربران به بخش 

 امکان انتصاب چندین سمت سازمانی به کاربر 

 های کاری و انتساب آن به کاربران امکان تعریف بخش 

 ها توسط مدیر سیستم سازی فایل امکان تعیین محل ذخیره 

 سازها( استفاده از ذخیره یا )درون بانک اطالعاتی

 امکان تعیین حداکثر حجم فایل پیوستی بر روی نامه 

 تعیین حداکثر زمان فعال بودن کاربر در سیستم پس از ورود آن 

 )هایی که هر  بخش و دبیرخانه ،سمت ،تعیین نقش )به صورت ترکیبی

 کاربر به آنها دسترسی دارد

 های باز در حال استفاده  امکان مشاهده نامه 

 های هر بخش  های ارسالی جهت سهولت دسترسی به نامه بندی نامه دسته

های صادره( و امکان رویت تفکیکی  نامه، ارجاعات من به دیگران، )ارسالی داخلی

 یا جمعی در هر بخش

 دریافتی ،ارجاعات به من، های دریافتی )دریافتی داخلی بندی نامه دسته

 وارده(

  تعریف نامحدود دبیرخانهامکان 

 گذاری نامه در هر دبیرخانه امکان تعیین نحوه شماره 

 امکان تعریف نام و سمت سازمانی پرسنل شرکت 

  معرفی نامه، قالب سربرگ( امکان طراحی نامحدود قالب نامهA4 )... و 

 بندی نامه )سطح محرمانگی و ...( امکان تعریف طبقه 

 یت نامهحامکان تعریف ارج 

 عریف و مدیریت چندین شرکت مختلف در سیستمامکان ت 

 امکان تعریف نامحدود بخش )واحد( و تعریف اشخاص فعال در هر بخش 

 امکان تعریف موضوعات نامه 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفویض اختیار
o امکان تفویض اختیار با تعیین جزئیات دسترسی 

o  از طرف"امکان تفویض اختیار به صورت" 

o رای تفویض اختیارامکان تعیین بازه زمانی ب 

o امکان لغو تفویض 

 

 

 

 دبیرخانه
 نمابر و ها از طریق  امکان دریافت و ارسال اتوماتیک نامه

 و مشاهده همزمان وضعیت ارسال و دریافت آن رایانامه

 امکان استفاده از چندین مودم جهت دریافت و ارسال فکس 

  در نامه به سیستم از طریق کپی کردن آن تصویر امکان ورود

 پوشه خاص

 اختصاص شماره نامه خودکار بر اساس نوع و نحوه تعیین شده 

 گذاری نامه بر اساس نوع آن در هر  امکان تعیین نحوه شماره

 دبیرخانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 امکانات جانبی  و شخصی سازی
  تنوع بسیار باالی نمای ظاهری برنامه و انتخاب آن به دلخواه هر

 نما( 09کاربر)

 اده از ابزارهای جانبی نظیر تقویم شمسی، رویدادها، امکان استف

 ها، دفترچه تلفن، کالم بزرگان یادداشت

 های شخصی تو در تو به صورت درختی با امکانات  ایجاد پوشه

 گرافیکی متنوع

 ها و بقیه موارد در  امکان تنظیم زمان بروزرسانی لیست نامه

 کارتابل شخصی

 ابزار توسعه داتام

های کاری تعیین شده که اولویت اول  وجه به سیاستاین مجموعه با ت

باشد، امکان توسعه سیستم  آن تامین نیازهای اختصاصی هر شرکت می

 SDK (Software Development Kit)را برای مشتریان با ارائه نسخه کامل 

گیرد،  در اختیار مشتریان محترم قرار می به صورت رایگانافزار که  نرم

دهد تا  ین قابلیت به مشتریان این امکان را میایجاد نموده است. ا

عات یا عملیات موجود در سیستم  مطابق با نیاز خود تمام یا بخشی از اطال

افزار یا پورتال خود فراخوانی کنند.  را به صورت اختصاصی در نرم

های  همچنین متخصصان این مجموعه با توجه به نیازها و درخواست

های گروه، اقدام به توسعه سیستم به  مشتریان و بر اساس خط مشی

 ای خواهند نمود. صورت دوره



 

 تماس با ما :

 00044049- 00009440تلفن : 

 info@mapg.irایمیل : 

 www.mapg.ir وب سایت :

 

 

 

 نویسی مهرگان گروه هنر و برنامه 

 ، بلوار سردار جنگل،تهران

پالک خیابان حیدری مقدم، 

090 

 

 مشخصات فنی
 C# , ASP.NET زبان برنامه نویسی

 چند الیه نوع معماری

مدیریت بانک 

 اطالعاتی
MS SQL Server 2005,…..,2014 

 Client Win XP SP3,…..,Win 10سیستم عامل 

سیستم عامل 

Server 
Win Server 2003 sp2,…..,2012 

 تحت شبکه نوع نرم افزار
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