پروپوزال سايت و وب اپليكيشن
سامانه يكپارچه خدمات حقوقى
شرکت نو آفرینان ویرا ساز رایا

معرفى :
سامانه بر پايه وب و اپليكيشن ميباشد كه درخواست كنندگان ميتوانند به آسانى بر اساس نوع درخواست خود ،
وكيل خود را انتخاب كنند.

دسترسى هاى كاربران
درخواست كننده :
كابر درخواست كننده اگر بصورت مهمان در سايت حضور داشته باشد  ،محتواى سايت از جمله پرسش و پاسخ
ها  ،پروفايل هاى وكال  ،مقاالت  ،نمونه دادخواستها ،تنظیم الیحه و  ...را مشاهده ميكند .بعد از ثبت نام
كاربر درخواست كننده ميتواند به بخش هاى گفتگو آنالين  ،گفتگو تلفنى  ،بخش اسناد  ،بخش ثبت پرسش
جديد دسترسى پيدا كند.

وكال :
با ثبت نام در سامانه به عنوان وكيل و بعد از تاييد مراحل هويتى از جمله احراز هويت پيامكى ،احراز هويت
صوتى با تلفن مستقيم و تاييد مدارك وكيل از سمت كارشناس سيستم ،
كاربر وكيل ميتواند به بخش هاى اصلى مانند تعيين مبلغ مشاوره آنالين و تلفنى  ،تعيين تخصص حقوقى خود ،
تكميل پروفايل خود و شركت در پرسش پاسخ ها دسترسي داشته باشد.

درآمد سامانه :
 تنظیم الیحه
 كميسيون هاى ماهانه و ساالنه وكال بر اساس خريد هاى پكيج هاى مشاوره آنالين و تلفنى
درخواست كنندگان
 تبليغات

بخش مديریت
دسته بندى ها :
 افزودن تخصص ويرايش تخصص
 افزودن مهارت ويرايش مهارت

آمار:
 تعداد درخواست هاى مشاوره آنالين و تلفنى بر اساس استان و تاريخ
 بازديد كلى سايت بر اساس تاريخ
 درامد كلى سايت بر اساس تاريخ
 نمودار تخصصی آمار

درخواست ها :
 جستجو برا اساس تاريخ ،استان  ،وضعيت درخواست  ،شماره تماس كاربر درخواست كننده و وكيل

كاربران:
سمَت كاربر
 جستجو برا اساس نام كامل  ،شماره تماس و ِ
 ويرايش پروفايل همه كاربران
 شارژ كيف پول كاربر بصورت دستى از حساب سايت
 مشاهده و تایید مدارک ارائه شده توسط وکیل توسط مدیر یا کارشناس سیستم

مشاهده درخواست الیحه:
 جستجو برا اساس نام كامل  ،شماره تماس و نام کامل کاربر
 مشاهده و تایید اسناد ارائه شده توسط درخواست کننده توسط مدیر یا کارشناس سیستم
 مشاهده و تایید استان و شهر درخواست کننده
 مشاهده نوع متخصص

مشاهده درخواست دادخواست:
 جستجو برا اساس نام كامل  ،شماره تماس و نام کامل کاربر
 مشاهده و تایید اسناد ارائه شده توسط درخواست کننده توسط مدیر یا کارشناس سیستم
 مشاهده و تایید استان و شهر درخواست کننده
 مشاهده نوع متخصص

مشاهده درخواست شکواییه:
 جستجو برا اساس نام كامل  ،شماره تماس و نام کامل کاربر
 مشاهده و تایید اسناد ارائه شده توسط درخواست کننده توسط مدیر یا کارشناس سیستم
 مشاهده و تایید استان و شهر درخواست کننده
 مشاهده نوع متخصص

مشاهده درخواست اظهارنامه:
 جستجو برا اساس نام كامل  ،شماره تماس و نام کامل کاربر
 مشاهده و تایید اسناد ارائه شده توسط درخواست کننده توسط مدیر یا کارشناس سیستم
 مشاهده و تایید استان و شهر درخواست کننده
 مشاهده نوع متخصص

وبالگ :
 افزودن  ،ويرايش و حذف مقاله يا نوشته وبالگ

تنظيمات:
 تنظيمات صفحه اصلى بصورت كاستومايز شده.
 تنظيم درصد كميسيون ها،
 اساليدر و بنر ها  ،متن هاى درباره ما و تماس با ما
 ویرایش نمونه دادخواست ها ،شکواییه

در صورت تمایل کارفرما  ،امکانات افزایش خواهد یافت.

بخش وکال
آمار:
 تعداد درخواست مشاوره تلفنی
 تعداد درخواست حضوری
 تعداد درخواست مشاوره آنالین
 تعداد پاسخ ها
 درآمد

پروفایل:
 تکمیل پروفایل جهت جذب درخواست کنندگان
 ویرایش پروفایل (مشخصات – تصویر)
 ویرایش تخصص و مهارت

انجمن پرسش و پاسخ:
 مشاهده سواالت مربوط به تخصص وکیل
 پاسخ به سواالت و کسب امتیاز
 شرکت در پرسش و پاسخ ها

درخواست ها:
 مشاهده و مدیریت درخواست ها
 مشاهده مشخصات درخواست کننده
 اتصال به چت آنالین در صورت پرداخت مبلغ مشاوره آنالین از طرف درخواست کننده
 مشاهده مشخصات تماس در صورت پرداخت مبلغ مشاوره تلفنی از طرف درخواست کننده

در صورت تمایل کارفرما  ،امکانات افزایش خواهد یافت.

بخش درخواست کننده ها
پروفایل:
 تکمیل پروفایل
 ویرایش پروفایل (مشخصات – تصویر)

انجمن پرسش و پاسخ:
 شرکت در پرسش و پاسخ ها
 پرسش سوال بصورت (رایگان و غیر رایگان)

درخواست ها:
 مشاهده درخواست ها
 مشاهده مشخصات وکیل
 اتصال به چت آنالین وکیل مربوطه در صورت پرداخت مبلغ مشاوره آنالین
 مشاهده مشخصات تماس وکیل در صورت پرداخت مبلغ مشاوره تلفنی

در صورت تمایل کارفرما  ،امکانات افزایش خواهد یافت.

امنیت
 گواهینامه SSL
 خطایابی  %100پروژه تا زمان پشتیبانی
 رمزنگاری تمام داده های کاربران بصورت هش

تكنولوژى هاى مورد استفاده در سامانه
سرور :
Microsoft Windows 10 

پايگاه داده (:)Database
Microsoft SQL Server 2019 

زبان برنامه نويسى ()Back-End
#C 

چهارچوب :
ASP.NET Core 5 

معمارى :
Mvc 

زبان برنامه نويسى ()Front-end
Html , Css , Jquery , bootstrap 4 , JavaScript 

