
 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار و تقویم شمسی سازفارسی سیستمهای گیلیست ویژ
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 مقدمه

آشنا  Microsoft Dynamics CRM 2016 ساز و شمسی ساز نرم افزار های محصول فارسیدر این مستند با ویژگی

مورد استفاده قرار  ،افزارو استفاده از تقویم شمسی در این نرمکاری  یسازی فضاجهت فارسی که ،شویدمی

 .می گیرد

د شد یان خواهتفصیل بهای مختلفی که بهقابلیتو  تولیدشدهمدیریت  هایسامانهمحصول توسط شرکت این 

 نماید.را ارائه می

  



 

 

 

 

 ساختار

پشتیبانی  Outlookو  CRMاست و از فضای  شدهتهیه Microsoft Dynamics CRM 2016این محصول بر مبنای 

 .نمایدمی

ساز آن و شمسی سازفارسی هایماژولمایکروسافت مطابقت داشته و  هایروزرسانیبهبا کلیه  چنینهم

 هستند. استفادهقابل توأممجزا و یا  صورتبه

 .گرددمینصب  Microsoft Dynamics CRM 2016 بوده و بر روی سرور ServerSideاین محصول  اندازیراه

 Wizardاستاندارد و  صورتبه مایکروسافت های شرکت Language Packمانند سایر  نصب فرآیندهمچنین 

 است. شدهطراحی

 

 

 

 

  



 

 

 هاقابلیت

 

 لغات به فارسی سلیسو  دقیق، صحیحترجمه  أ

  یکی از مشکالت احتمالی کاربران در کار کردن با سیستمCRM  ،ربطیبترجمه غیر آشنا و گاها با زبان غیر انگلیسی 

ترجمه و عدم نظارت هوش انسانی در فرایند  ابزارهایبوده که حاصل استفاده از  CRMمحصول تجاری در  تامکل

مدیریت به آن توجه شده وجود ترجمه صحیح،  هایسامانه سازفارسیاز همین رو یکی از نکاتی که در  .باشدمیترجمه 

ب وجود ادبیات تجاری مناسهمچنین  بوده و استفاده کاربری آن آسان باشد. فهمقابل کهنحویبهدقیق و سلیس است 

 .شودمی افزارنرمستفاده صحیح از سبب برداشت صحیح کاربران از محتواهای برنامه و ا در ترجمه

 



 

  CRMMS 2016 ازفارسی  مایین -1شکل 

 

 زبانی هایبستهو سایر  سازفارسی زمانهمامکان نصب   ب

  Calendar و  Language Packقابلیت تفکیک کامل  پ

  از فضای فارسی یا  مختلف هاینیازمندیتا تحت شرایط و  دهدمیاین اجازه را به شما  سازفارسیساختار محصول

ز ، به این معنا که در عین داشتن فضای انگلیسی انماییداستفاده محصول تقویم فارغ از نیاز به تغییر در انگلیسی 

و  یالمللبین وکارهایکسبافرادی که در برای  تواندمیو بالعکس، این قابلیت  کنیدتقویم شمسی استفاده 

 به کار آید.به کار در محیط انگلیسی در عین استفاده از تقویم شمسی  مندانعالقه

 



 

 نحوه تغییر نوع و نمایش تقویم -2شکل 

 

 



 

 

 با زبان انگلیسی و تقویم شمسی CRMشمایی از فضای  -3شکل 

 

  Script استفاده درتاریخ شمسی جهت   APIامکان استفاده از ت

 سیستم  هایفرمدر طراحی  کهدرصورتیCRM شما از کدهای  Java Script باشد و نیاز به تقویم  شدهاستفاده

 است. استفادهقابلمدیریت در این شرایط  هایسامانه سازفارسی APIشمسی باشد، 

  



 

 Microsoft Dynamics CRM افزارنرمپشتیبانی از نسخه موبایل  ث

 

 CRMاز نسخه موبایل  سازفارسیپشتیبانی  -4شکل 

 

از الیسنس با کاربران محدود و افزایش تعداد کاربران در هنگام توسعه نیروی انسانی  استفادهامکان  ج

 شرکت

  الخصوصعلیبودن آن برای خریدار است،  صرفهبهمقرون ،مناسب سازفارسیانتخاب یک  هایشاخصیکی از 

، بنابراین وجود دارای اهمیت بیشتری استکوچک  هایشرکتو یا  تازه تاسیس هایشرکتاین شاخص برای 

با کاربران محدود و با هزینه کمتر سودمند خواهد بود، از همین رو این امکان در محصول  سازفارسیامکان تهیه 



 

بر اساس اندازه سازمان خود نسبت به تهیه  هاشرکتوجود دارد تا مدیریت  هایسامانهشرکت  سازفارسی

 هاشرکتنکته حائز اهمیت در این زمینه وجود امکان افزایش تعداد کاربران است و  محصول اقدام نمایند.

لتفاوت قیمت تعداد کاربران، اقدام به افزایش سانی خود تنها با پرداخت ما به ادر صورت توسعه نیروی ان

 نمایند. سازفارسیکاربران 

 زبان هایبسته سازیپیادهمنطبق با استانداردهای مایکروسافت در   چ

 شرکت وکارکسبهبران خود شرکت، متناسب با اصطالحات رایج در اتوسط ر هاترجمهقابلیت تغییر  ح

ر ، این امکان دهر شرکتو اصطالحات متفاوت کاری در  تنوع باالی کسب و کارها، تفاوت های زبانیبا توجه به 

را مطابق با اصطالحات رایج خود تغییر  شدهترجمهتا راهبران سیستم بتوانند کلیه کلمات  شدهگرفتهنظر 

، پیشنهاد قیمت و یا  فاکتوریشپمختلف با عناوین  کارهایدر کسب  Quoteمثال موجودیت  طوربهدهند. 

خود  CRM افزارنرمکلمات را برای محیط  ینترمناسب توانیدیم. لذا شما شودمی یگذارناماستعالم قیمت 

 .ینیدبرگز

 

 کاربران هاییستمسعدم نیاز به اجرای جانبی در  برنامه وتحت سرور آسان و  اجرای خ

  ز ا توانندیمو کلیه کاربران مجاز  شدهانجامبر روی سرور  صرفاًنصب آن  ،سازفارسیجهت استفاده از محصول

 .باشدمیکالینت برای کاربران ن یهابرنامهفضای فارسی در محیط کاربری استفاده کنند و نیاز به نصب 

 

تلفنی و کلیه  یهاتماس، پیامک، ایمیلارسال و دریافت و تاریخچه  ،ثبتپشتیبانی از تاریخ شمسی در    د

 CRMدیگر  هاییتفعال

 داشبوردها، نمودارها و ...، هاگزارشتاریخ شمسی در  و نمایشپشتیبانی    ذ

 



 

 

تیبانی تقویم شمسی از داشبوردها و نموارها پش -5شکل   

  



 

 Microsoft Outlookپشتیبانی از محیط  ر

  یکی از مزایای یکپارچگیMS CRM  وOutlook امکان دسترسی به اجزای ،CRM  در محیطOutlook  .است

 Outlookدر داخل   CRMاست تا از فضای  یجادشدهامدیریت به نحوی  هایسامانه سازفارسیساختار محصول 

 .دهدمیکامل فارسی نموده و تقویم شمسی را در اختیار قرار  صورتبهنیز پشتیبانی کرده و محیط را 

   

 هاآنبر سیستم و عدم ایجاد اخالل در اجرای  شدهنصبزبانی  هایبستهسایر شتیبانی از پ ز

 و نمایش تقویم شمسی در خروجی افزارنرم هایخروجیپشتیبانی از    ژ

 جمهوری اسالمی ایران-زبان عربی و دارای کد زبان فارسی استفاده از کدعدم     س

 و عدم ایجاد اختالل در کارکرد آن افزارنرمنصب و اجرا با ایجاد حداقل تغییرات در ساختار     ش

 SQL 2012-2014 پشتیبانی از    ص

 R2 2012و  2012سرور  هایعاملسیستمپشتیبانی از  ض

 میالدی و شمسی هایتقویمپشتیبانی از  ط

 بیتی 64و  32 ویندوزهایپشتیبانی از  ظ

 مرورگرهاپشتیبانی از کلیه  ع

پشتیبانی از کلیه مرورگرها -6شکل   

 

 



 

 Microsoft Dynamics CRM افزارنرمدر  شدهانجام هایروزرسانیبه کلیهاز  یبانیپشت غ

   های نرم افزاردر به روز رسانیمدیریت  هایسامانه سازفارسیمحصول Microsoft Dynamics CRM  که توسط

 .کندشرکت مایکروسافت ارائه می شوند، کامال سازگار عمل می


