


(شفق)شرکت شکوه فناوری قرن 

 1384بر پایه شیرپونیت در سال پورتالهدف گسترش راهکارهای اتوماسیون سازمانی ، طراحیبا
.تاسیس گردید 

اند باعث  شرکت شفق با بهرمندی از دانش کافی و نیروهای مختصص در زمینه طراحی نرم افزار می تو
.افزایش کارایی و سازمان ها گردد 

 اری این شرکت تا کنون با مشتریان مهمی از جمله رادیو معارف صدا و سیمای قم، شهرد:مشتریان
المی، قم، دانشگاه قم، جامعه المصطفی العالمیه، جامعه الزهرا ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اس

و توانسته .بنیاد فرهنگی امامت، دانشگاه کاشان، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا همکاری داشته است 
در هر کدام از پروژه های خود به صورت موفق عمل نماید و رضایت کارفرمایان و بهره برداران را 

.  تامین نماید 

http://www.sfg.co.ir/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%81%d9%82/


.سامانه ای برای بروز رسانی آسان بدون نیاز به کدنویسی است پورتال ساز شفق
.سازی برخوردار از امن ترین و پایدارترین سکوی میزبانی انجام می دهدقابلیت سفارشااین سامانه زیباترین و جدیدترن وب پارتهای آماده را بدون کدنویسی ب

.اشاره کرد می توان به انتشار محتویات آن در وب( محتوا مدیریت ) از امکانات پیشرفته این پورتال ساز 

چرا پورتال شفق؟

http://qom.ac.ir/
http://www.sfg.co.ir/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/


چیست ؟شیرپوینت

ر  با رشد روز افزون استفاده از تکنولوژی و فن آوری در سازمانها و شرکت ها، سازمانها در فک
ابل ابزاری برای ارتباط اطالعات داخلی سازمان با بیرون سازمان بر روی یک بستری ساده و ق
دات انعطاف و همچنین ابزاری برای مدیریت تعامالت داخل سازمانی و مدیریت منابع و مستن
ل داخل سازمانی بودند که مایکروسافت نسخه ای از نرم افزار شیرپوینت امروزی را برای ح

دات بسیاری از آن مشکالت با رویکرد مدیریت ارتباطات سازمانی و مدیریت منابع و مستن
 Microsoftمجموعهبر سادگی و انعطاف با عالوه سازمانی ارائه نمود که این محصول 

Office نیز بود و می توانست به بسیاری از نیاز های سازمان ها پاسخ دهدیکپارچه.

ای مدیریت  به صورت خالصه می توان گفت شیرپوینت یک پلتفرم تحت وب است با قابلیت ه
ای محتوا و مستندات، مدیریت ارتباطات سازمانی، ایجاد سایت و تولید و نمایش داشبورده

.مدیریتی که دارای محیطی با قابلیت توسعه و سفارشی نمودن است



تم و قالب های متنوع در طراحی



تم و قالب های متنوع در طراحی



تم و قالب های متنوع در طراحی



با قالب های متنوعهای نامحدود امکان ایجاد زیر سایت 



RESPONSIVEگرا طراحی پورتال در حالت واکنش 



اسالیدر های متنوع



اسالیدر های متنوع



سبک های متنوع وب پارت های نمایشگر لینک ها



سبکه های متنوع وب پارت تابلو اعالنات



سبک های متنوع وب پارت افتخارات



سبک های متنوع وب پارت معرفی



سبک های متنوع لینک متنوع وب پارت خدمات و سرویس ها



سبک های متنوع وب پارت تقویم



و اطالعیه هاوب پارت اخبار سبکهای متنوع 



سبک های متنوع وب پارت های نمایشگر لینک ها



نمایشگر و قالب صفحه و آرشیو و جستجوی  اخبار



....(کتاب، مجله، نشریه و )الکترونیکینمایشگر و قالب صفحه و آرشیو و جستجوی محتواهای 



نمایشگر و قالب صفحه و آرشیو و جستجوی رویدادها



اطالعیهنمایشگر و قالب صفحه و آرشیو  



دپروفایل اساتی



درختی بدون رفرش صفحه صورت و جستجو به ماژول نمایش و فیلتر 



فیلتر و جستجونمایش جدولی محتوا با امکان وب پارت 



وب پارت رویداد دفاع



وب پارت منو با امکان دسته بندی و  ثبت توضیحات



امکان جمع آوری و دسته بندی دستاوردها از سطح تمامی زیر سایت هاوب پارت نمایشگر دستاوردها 



....(اطالعیه، خبر، رویداد، مجله، کتاب و )وب پارت مطالب مرتبط و پر بازدید 



امکان ارسال لینک به دیگران



سبک های متنوع ماژول فرم ساز و فرایند ساز



دپنل مدیریتی کاربر پسنماژول های متنوعسبک های 



وب پارت جستجوی خدمات



منوی درختی با امکان اضافه کردن تصویر



وب پارت معرفی کارمندان



کارتابل واحد و فرایند ساز


