طراحی وب سایت همایش تنها با چند کلیک

ارسال ،داوری و مدیریت مقاالت و طرح ها
به صورت آنالین

تحت وب
پرداخت آنالین

کاربری آسان

گزارشات و نمودارهای آماری

ارتباط لحظه به لحظه از طریق پیامک و ایمیل

ارتباط آنالین با
کاربران

ثبت نام ،صدور کارت حضور،رزرو اسکان وکارگاه ها ونمایشگاه
به صورت آنالین

پنل کاربری اختصاصی برای کاربران
پنل و کارتابل اختصاصی مدیران همایش و داوران

ارسال و مدیریت
مقاالت توسط کاربران
به تعداد نا محدود

امکان زمان بندی
خودکار دریافت مقاالت
و رزرو کارگاه ها و...

انتشار اطالعیه ها،اخبار ،عناوین جدیدترین مقالت
ارسالی ،تقویم همایش ،محورها و اهداف در صفحه
اول وب سایت

مدیریت چرخه داوری
مقاالت با امکان تعیین
چندین داور برای هر مقاله

امکان پرینت کارت
حضور در همایش یه
صورت آنالین

رزرو و مدیریت آنالین
محل های اسکان به
همراه ارائه رسید رزرو

کارتابل اختصاصی داوران با امکان اعالم نظر
نهایی ،درج متن در مورد مقاله ،پیوست فایل با
رعایت اصول داوری مقاالت

مدیریت آنالین کارگاه ها،
ایجاد محدودیت در رزرو،
حضور و غیاب و...

گالری تصاویر

انتشار محتوای
دلخواهتان به تعداد
نامحدود

انتشار پوستر همایش،
میهمانان ویژه و حامیان
با درج لوگو و تصویر و...

پرداخت آنالین و
مدیریت کلیه هزینه ها با
امکان انجام محاسبات

امکان رزرو و مدیریت
نمایشگاه های جانبی
به صورت آنالین

ارسال تاییدیه مقاالت و رزرو ها ،تاییدیه های
پرداخت ها و ارتباط لحظه به لحظه با کاربران
از طریق پیامک و ایمیل

فرایند ثبت نام کاربران

دیگر امکانات
 اختصاص پنل کاربری و کد اختصاصی به هر یک از کاربران جهت سهولت در انجام فعالیت کاربران و پیگیری ها
 امکان تنظیم فیلد های ثبت نام بر اساس نیاز مشتریان

 دریافت تصویر پرسنلی کاربران
 امکان پرینت و دریافت فایل ورد و اکسل و پی دی اف لیست اعضا به تفکیک اعضا
 امکان ارسال ایمیل و یا پیامک گروهی به کاربران

فرایند دریافت و مدیریت مقاالت

دیگر امکانات
 امکان کنترل خودکار زمان شروع و ارسال چکیده و اصل مقاالت  دریافت مقاالت به صورت دو یا چند زبانه

 امکان تنظیم تعداد چکیده مجاز برای ارسال مقاله

 امکان تنظیم تعداد چکیده مجاز برای ارسال مقاله

 امکان تنظیم تعداد مقاالت مجاز هر کاربر

 امکان گروه بندی مقاالت با توجه به محورهای همایش

 امکان مدیریت مقاالت هر کاربر برای او در پنل کاربری

 اختصاص کد به صورت خودکار به هر یک از مقاالت

 امکان ارسال ایمیل و یا پیامک گروهی به کاربران

 امکان پرینت و دریافت فایل اکسل و  PDFمقاالت

فرایند مدیریت و رزرو کارگاه و اسکان

دیگر امکانات
 امکان تعریف مکان های اسکان و هتل های مختلف به همراه امکان درج ظرفیت ،آدرس،قیمت و توضیحات کامل درباره محل

 کنترل خودکار ظرفیت محل های اسکان
 امکان ایجاد محدودیت در رزرو کارگاه توسط کاربران و تعیین ظرفیت کارگاه
 امکان پیوست برنامه و زمانبندی موضوعی کارگاه و فایل پاورپوینت ارائه شده در کارگاه و دانلود آن توسط کاربران

 امکان دریافت و پرینت لیست رزرو کنندگان به تفکیک در فرمت های اکسل و PDF

