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حضور محترم جناب آقای
با سالم،
احQترامQا پQیرو درخQواسQت حQضرتQعالQی و مQوارد مQطرح شQده در خQصوص آنQالQیز ،طQراحQی ،بQرنQامQه نQویQسی
و پQیاده سQازی نQرم افQزار ﻣـﺸﺎﺑـﮫ ﮐﻮﺋﯿﺰ آپ ،پQیشنهاد ایQن شQرکQت بQهمراه مQشخصات و اسQتانQداردهQای طQراحQی
و بهینه سازی به شرح زیر به استحضار می سد.
الزم بQه ذکQر اسQت شQرکQت آکQاف بQا  ۱۰سQال سQابQقه در طQراحQی نQرم افQزار هQای تQحت وب و پQورتQالQی هQای
سQفارشQی مQشغول بQه فQعالQیت مQی بQاشQد .شQرکQت آکQاف بQصورت سQهامQی خQاص بQه ثQبت رسQیده اسQت و بQا
راه انQدازی وب سQایQت انQدرویQد نQویQس بQه عQنوان اولQین وب سQایQت تQخصصی بQرنQامQه نQویQسی انQدرویQد در
ایQران شQناخQته شQده اسQت .تجQربQه ایQن شQرکQت در تQولQید نQرم افQزار هQای فQرآیQند کسQب و کQار کQه اولQین بQار در
سQال  ۱۳۸۶بQرای کQارخQانQه تQولQید کQمپوسQت صQبا قQارچ )عQرشQیا( پQیاده سQازی گQردیQد  .قQطعا مQی تQوانQد نQقش
موثری را در پیاده سازی و کاربردی سازی نرم افزار آن مجموعه ایفا نماید.
در مQQورد سQQاخQQت نQQرم افQQزار سQQفارشQQی هQQم نQQکته ای کQQه بیشQQتر از خQQود آن بQQایQQد بQQه آن اهQQمیت داده شQQود
کQQاربQQردی شQQدن و اجQQرایQQی شQQدن آن نQQرم افQQزار مQQی بQQاشQQد .تQQا بQQاعQQث ارتQQقا ارزش بQQرنQQد ،وفQQاداری سQQازمQQانQQی،
مQQدیQQریQQت آسQQان ،اتQQصال بQQه انQQواع نQQرم افQQزار هQQای مQQوجQQود سQQازمQQان ،اسQQتفاده از انQQواع دیQQوایQQس هQQا جهQQت
اتصال به آن شود.
آکQQاف پQQروژه هQQای مQQتعددی را در طQQول مQQدت  ۱۰سQQال در زمQQینه هQQای مQQختلف پQQورتQQال هQQای سQQفارشQQی،
سQازمQانQی و خQلق ایQده بQه اپQلیکیشن بQه صQورت حQرفQه ای انQجام داده اسQت کQه مQی تQوانQید اطQالعQات کQامQل
آنها را در وب سایت این شرکت به آدرس  www.akaf.irمشاهده نمایید.
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"

ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن  ،ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ

"

نخستین جمله نمایشنامه هملت شاهزاده دانمارکی  ,اثر بی بدیل ویلیام شکسپیر

پLرسLشی اسLت در بLرابLر مLا بLرای بLودن یLا نLبودن در فLضای ایLنترنLتی و بهLره جسLنت از امLکانLات ایLن فLضا
برای معرفی و ارائه خدمات و محصوالت شرکت مان .
در دنLLیای امLLروز کLLه مLLسیر تLLحوالت و اتLLفاقLLات در دنLLیای تLLکنولLLوژی بLLه طLLرز بLLی نLLظیری شLLتاب گLLرفLLته و در
دوس LLال گ LLذش LLته م LLیزان دان LLش بش LLری دو ب LLراب LLر ش LLده اس LLت ع LLقب م LLان LLدن از ای LLن ق LLاف LLله م LLی ت LLوان LLد خ LLسارت
بزرگی برای ما و کسب و کارمان ایجاد نماید.
دوران  ،دوران  Big DataاسLLت  .و بLLه زودی بLLر مLLبنای کنسLLرسLLیوم وب جLLهانLLشمول هLLمه دسLLتگاهLLها بLLه
ایLLنترنLLت مLLتصل خLLواهLLد شLLد  .و ایLLنترنLLت چLLیز هLLا فLLراگLLیر خLLواهLLد شLLد و دریLLچه هLLای نLLویLLن از تLLکنولLLوژی بLLه
روی انسان ها گشوده خواهد شد.
در این دنیا ما در چه جایگاهی قرار داریم ؟
مLLعرض راهLLی جLLدیLLد بLLرای تLLوسLLعه و رونLLق کسLLب و کLLار شLLما بLLا هLLزیLLنه ای کLLنترل شLLده و بLLازگشLLت قLLابLLل
تLوجLه در زمLینه بLرنLدیLنگ دیLجیتال در تLخصص مLا بLوده و مLتخصصان و کLارشLناسLان مLا در شLرکLت آکLاف
وب بLا تجLربLه ای  7سLالLه در طLراحLی سLایLت و بLهینه سLازی آن و هLمکاری بLا بLیش از  100شLرکLت داخLلی
 ،سLLازمLLان هLLای اداری  ،ادارات دولLLتی  ،واحLLد هLLای صLLنعتی و مLLوسLLسات آمLLوزشLLی و تLLحقیقاتLLی شLLما را
در زم LLینه ه LLای م LLختلف ط LLراح LLی وب س LLای LLت ب LLهینه س LLازی س LLای LLت ب LLرای م LLوت LLور ه LLای جس LLتجو – اف LLزای LLش
ترافیک وب سایت – سیستم آمار سایت طراحی پرتال و مشاوره وب یاری خواهندرساند.
مLLا بLLا ارائLLه یLLک ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ مLLناسLLب در دنLLیای مLLجازی تLLحت یLLک عLLنوان اسLLتثنایLLی شLLما را
هویتی دوباره خواهیم بخشید
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در واقLع حLضور در دنLیای ایLنترنLت مLزایLایLی را نسLبت بLه دیLگر ابLزار رسLانLه ای دارا خLواهLد بLود کLه بLه طLرز
شگفت انگیزی بر دیگر ابزار های رسانه ای برتری خواهند داشت
این مزایا عبارتند از :
 .1سهولت در محک بازار و رقبا
 .2کاهش هزینه های تبلیغاتی و فروش
 .3در همه زمان و در همه مکان قابل دسترس خواهید بود
 .4سهولت اصالح روش و تغییر سیاستگذاری فروش
 .5ارتباط مستقیم مشتری با شما
 .6بازخورد آنی
 .7ارتباط دوطرفه و دسترسی به اطالعات بازدیدکنندگان و مشتریان
بLا روش هLای فLوق مLا بLه هLدف تLبلیغاتLی خLود کLه تLبدیLل نLاظLر بLه مشLتری اسLت دسLت پLیدا کLرده و انLچه را
که مردم الزم دارند به آنها خواهیم فروخت نه آنچه را که در انبار مانده است
آکLLاف وب بLLا انLLجام مLLطالLLعات زیLLر سLLاخLLتی و هLLمچنین مLLالحLLظات جLLامLLع شLLناسLLی و روانLLشناسLLانLLه بLLازار
هدف را بررسی و برای هر موضوع راهکار مناسب با آن را پیشنهاد می دهد.

در واقع تالش ما در آکاف وب با بهره گیری از فرصت تبلیغات اینترنتی به طور خالصه این می باشد:
ما برای شما آینده را پیش بینی نمی کنیم

بلکه در ساخنت آن با شما شریک می شویم .
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بخش های مختلف پروژه ساخت اپلیکیشن
عنوان

ردیف
۱

آنالیز و Wire-Frame

2

طراحی  Mockupقالب های گرافیکی

3

تدوین متون

۴

پیاده سازی مطابق با استاندارد های روز

۵

تست نهایی و اصالحات

6

گارانتی و پشتیبانی
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مرحله یک  /آنالیز و Wire-Frame
زمان  ۵ :روز
❖ جلسات توجیهی بر روی  Conceptاپلیکیشن و بحث بر روی قابلیت های مورد نیاز
❖ تهیه لیست ویژگی های قطعی و به تایید رساندن لیست
❖ سیاستگذاری و تدوین  Targetو نقشه راه
❖ ارائه و دریافت اطالعات خام

۱

❖ لیست کردن کلیه خدمات و سیاستگذاری خدمات پس از فروش از طریق آنالیز مخاطبین اپلیکیشن
❖ بررسی را ه های ارتباطی با سایر نرم افزار های موجود آن مجموعه
❖  WIRE-FRAMEو ساختارهای کلی متناسب با کلیه آنالیزهای انجام شده
❖ تدوین سنارسیو اپلیکیشن و نحوه کار آن
❖ آنالیز پنل مدیریت این اپلیکیشن

مرحله دو  /طراحی  Mockupقالب های گرافیکی اپلیکیشن موبایل
زمان  ۷:روز
❖ طراحی طرح گرافیکی اپلیکیشن مطابق با سلیقه رنگی کارفرما
❖ پیاده سازی طرح گرافیکی صفحات مهم اپلیکیشن توسط نرم افزار فتوشاپ
❖ طراحی کلیه املان های اپلیکیشن مطابق با آنالیز انجام شده و همچنین  Wire-Frameطراحی شده در

۲

مرحله یک
❖ ارائه طرح گرافیکی تمامی صفحات متفاوت اپلیکیشن بصورت تصویر به کارفرما جهت دریافت نظرات
❖ اعمال نظرات کارفرما بر روی تصاویر تا تایید نهایی
❖ تولید ماکت اپلیکیشن و خروجی قابل نصب بر روی گوشی های موبایل

مرحله سه  /تدوین متون اپلیکیشن موبایل
زمان  ۲ :روز
❖ جمع آوری محتوی اصلی اپلیکیشن بر اساس  Targetهای معرفی شده در مرحله اول

٣

❖ جمع آوری تصاویر و مستندات مورد نیاز
❖ ایجاد قسمت پنل کاربری مخصوص به همکاران
❖ تدوین کلیه اخطار ها  ،خطا ها  ،پیامک ها  ،و ایمیل هایی که از طرف شما ارسال می گردد.
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مرحله چهار  /پیاده سازی پورتال مدیریت  ،وب سرویس و اپلیکیشن موبایل
زمان  ۵۰ :روز
❖ پیاده سازی برنامه به زبان  PHPبصورت MVC
❖ اجرای طرح گرافیکی پورتال مدیریت بر اساس استاندارد  W3و همچنین بر پایه بوت استرپ  -ریسپانسیو
❖ پیاده سازی اپلیکیشن بر اساس کلیه استاندارد های متریال دیزاین )اندروید ( و اپل استور )(IOS

۴

❖ طراحی و پیاده سازی کلیه صفحات اپلیکیشن و پنل مدیریت
❖ پیاده سازی وب سرویس های مورد نیاز به شکلی که بتوان ارتباط ما بین نرم افزار ها را ایجاد نمود
❖ ایجاد توابع امنیتی در تراکنشات صفحات دینامیک جهت افزایش ضریب امنیتی

مرحله پنج  /تست نهایی و اصالحات
زمان  ۱ :روز
❖ تست کل پکیج و انجام کلیه تراکنش ها و مراحل مختلف عملیاتی در نرم افزار

۵

❖ چک کردن سرعت نرم افزار ها
❖ چک کردن آنالیز وب سایت های مختلف در مورد نرم افزار ها
❖ گزارش گیری و مشاهده نتایج فرم های پر شده
❖ چک و کنترل مباحث امنیتی پورتال
❖ اقدام به خرید جهت تست مراحل خرید بصورت کامل
مرحله شش  /گارانتی و پشتیبانی
زمان  ۳۵ :روز
❖ ارائه اطالعات مورد نیاز جهت استفاده

۶

❖ آموزش نحوه بروز رسانی
❖ آموزش نحوه مدیریت نرم افزار و فرم های پر شده
❖ بکاپ گیری
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لیست قابلیت های موبایل اپلیکیشن مشابه QuizUP
•

سیستم بازی دو نفره

•

سیستم رباط حرفه ای با بهره گیری از هوش مصنوعی

•

سیستم بازی دو نفره

•

سیستم دسته بندی سواالت داینامیک

•

سیستم نمایش سوال و پاسخ ها به شکل حرفه ای و رندوم

•

سیستم و اعمال سیاست استفاده از بانک سوال

•

سیستم تشکیل گروه و بازی گروهی

•

سیستم رنک بندی کلی و مخصوص هر دسته بندی مجزا

•

سیستم رنکینگ مخصوص میلیونر شو

•

سیسQتم بQازی حQذفQی بQه شQکلی کQه بQر اسQاس سQوالQی کQه بQاخQته اسQت کQاربQر جQایQزه مQی گQیرد )مQشابQه بQرنQامQه
آقای گلزار(

•

سیستم بازی مشابه اسنپ کیو به این شکل که به برنده کل جایزه داده میشود

•

سیستم پاداش جهت مشاهده ویدئو و یا تکمیل پروفایل

•

سیستم پاداش معرفی اپلیکیشن

•

نمایش سواالت آزمون و قابلیت استفاده از جون

•

تبلیغات درون اپلیکیشن

•

قابلیت پرداخت پول

•

تایمر زمان شروع مسابقه

•

سیستم پشتیبانی تنها با ارسال درخواست ،بدون پاسخ با مشخص بودن کد سفر و کاربر

•

منو تنظیمات برای دریافت اطالعات

•

الگ سیستمی
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•

منو صورت حساب مالی

•

استفاده کلیه قابلیت های API GOOGLE MAP

•

سيستم امتياز دهي به نحوه خدمات

•

كنترل كانكشن و نرم افزار فقط در صورت اتصال با اينترنت باز خواهد شد

•

اتصال به سيستم ارسال پيامك انبوه

•

اتصال به سيستم هشدار دهنده ايميل

•

قابليت استفاده از كوپن هاي تخفيف

•

ساخت پنل ادمین بصورت WEB-APPLICATION

•

ساخت برنامه همراه با دیتابیس آنالین

•

تولید وب سرويس مورد نياز

•

مديريت كاربران و قابليت اضافه كردن نا محدود كاربر پنل مديريت

•

مشاهده  ،مديريت و مسدود كردن كاربران ارائه دهندگان خدمات

•

قابليت مشاهده صورتحساب هاي گذشته

•

استفاده از نوتیفیکیشن

•

سیستم اسالید شو تبلیغاتی

•

استفاده از هوش مصنوعی مربوط به رباط ها و همچنین عدم نمایش سوال تکراری به کررات

•

قابليت نشانه گذاري آدرس هاي خاص روي نقشه

•

ثبت نام از طريق تاييديه شماره همراه

•

ايميل صورتحساب انالين

•

لينك تماس با پشتيباني

•

بخش پيغام هاي سيستمي

•

سيستم كد معرفي

•

قابلیت تعریف چارت سازمانی در پورتال تحت وب
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•

سطح دسترسی داینامیک در پورتال تحت وب

•

اضافه کردن سیستم تبلیغات رندوم برای صفحات مختلف در هنگام لود صفحه

•

قابلیت بالک یا آزاد سازی یک متقاضی برای یک ارائه دهندگان خدمات خاص

•

قابلیت تعریف و ارائه دسترسی به نهاد های نظارتی و انتظامی

•

سیستم اشتراک گذاری

•

سیستم معرفی متقاضی جدید توسط متقاضی دیگر

•

جستجو کد های احراز هویت

•

سیستم رنک بندی و رقابتی کاربر محور  -شهر محور  -استان محور
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برآورد زمان و هزینه انجام
عنوان

ردیف
۱

آنالیز و Wire-Frame

۲

طراحی  Mockupقالب های گرافیکی

۳

تدوین متون

۴

پیاده سازی پورتال با استاندارد های روز

۵

تست نهایی و اصالحات

۶

گارانتی و پشتیبانی

جمع کل پکیج موبایل )اندروید (IOS +
جمع کل پکیج کامل )اندروید (PWA + IOS +

زمان

مبلغ )ریال(
-

۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۴۵روز کاری

۱،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۶۰روز کاری

با تشکر
شرکت طراحی و توسعه وب سایت آکاف
مهدی فکری – مدیر عامل

