عنوان نیاز فناورانه:
یک نرمافزار تحت وب برای نگهداری اطالعات همهی مخاطبان بنیاد سعدی ،گزارشگیری از آنها و ایجاد ارتباط با آنها ،با
قابلیت مدیریت اطالعات کاربران بنیاد سعدی در سایر نرمافزارها

ویژگیهای اصلی نرمافزار:
 .1پایگاه دادهی انعطافپذیر برای تعریف موجودیتهای مختلف (کاربر ،موسسه ،کتاب ،آزمون و )...و امکان ایجاد
فیلدهای مختلف برای هر کاربر
 .2امکان جستجوی دقیق و سریع بین اطالعات ذخیرهشده
 .3امکان گزارشگیریهای مختلف از اطالعات پایگاه داده شامل جدول و نمودارهای گوناگون
 .4امکان ایجاد ارتباط با پایگاه داده برای نرمافزارهای مختلف مطابق نیاز .نرمافزار باید فقط اطالعات مورد نیاز
نرمافزارهای دیگر را مطابق با توافقنامهی نرمافزار مذکور در اختیار قرار دهد.
 .5امکان ایجاد شناسایی یگانه ( )single sign onبرای نرمافزارهای دیگر
 .6امکان ویرایش ،اضافه کردن یا حذف کردن دسترسی نرمافزارهای دیگر به اطالعات پایگاه داده
 .7سیستم الگ داخلی نرمافزار برای هر فعالیت و دریافت روزانهی الگ نرمافزارهای دیگر مطابق استاندارد
تعریفشده
 .8پروفایل کاربر شامل همهی اطالعات مربوط به او و همهی افراد و نرمافزارهایی که به اطالعات او دسترسی
دارند.
 .9امکان افزودن مدارک و فایلهای مختلف برای هر کاربر توسط خود کاربر یا ادمین
 .10امکان ویرایش سطح دسترسی افراد و نرمافزارها به اطالعات کاربر توسط خود کاربر و درخواست دریافت همهی
اطالعات کاربر یا حذف همهی اطالعات او مطابق قانون .GDPR
 .11امکان تعریف سطح دسترسی به اطالعات کاربر برای کارمندان ،مدیران ،رایزنان و...
 .12امکان ارسال پیام به یک یا گروهی از کاربران مطابق سطح دسترسی و اجازهی کاربر (برای مثال رایزن یک
کشور به کاربرانی که اجازهی ارسال پیام را دادهاند ،بتواند ایمیل بزند بدون این که نشانی ایمیل افراد را ببیند).
 .13امکان ورود دومرحلهای با ایمیل ،پیامک ،تماس تلفنی یا نرمافزارهای مرتبط امتیاز محسوب می شود.
 .14رعایت پیشنیازهای فنی و امنیتی بنیاد سعدی

روشهای همکاری ممکن:
با توجه به این که این نرمافزار ،هستهی ارتباطی بنیاد سعدی با سایر نرمافزارها خواهدبود ،نرمافزار به همراه تمام مستندات
و سورسکدها از مجری خریداری خواهدشد.

شرکتهای دانشبنیان ،فناوران و استارتآپهای توانمند در این حوزه که مایلند با
کارفرمای این تقاضا مذاکره تجاری داشته باشند ،میتوانند تا تاریخ  18بهمنماه
 ،1399درخواست خود را از طریق تماس با شماره تلفنهای اعالم شده یا ارسال
پیام به شماره واتساپ زیر به کارگزاری بومرنگ اعالم نمایند.

تلفن02188398563- 02188298543:

واتساپ09219572627:

