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لیمس روی همه پلتفرم ها

لیمس از معدود نررم ازررار هرایس اسرت رره در پلتفررم هرای وبز وینردوز و
موبایل پیاده سازی شده و در هر پلتفرم نیر نسخه های متعددی مناسب برا
گروه های راربری طراحس شده است .برای مثال در سیستم عامرل اندرویرد
نسخه ی مخصوص اساتیدز نسخه مخصوص زبان آموزان و نسرخه مردیریت
بصورت جداگانه ارائه مس گردد.
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طراحس زیباز ساده و راربردی

طراحس متریال

زمانس ره نرم ازرار های جامع عالوه بر مدیران و رارمنردانز بررای مررتریان
نیر پنل های راربری ارائه مس دهندز زیبایس محیط راربری یکس از مرال

هرای

تاثیرگرررار در محبوبیررت و رسررب رشررایت مرررتریان مررس باشررد .لرریمس بررا
استفاده از طراحس متریال و متد های روز دنیا طراحس شده است تا عرالوه برر
زیبایس و سادگسز راربردی هم باشد.
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سامانه آموزشس تحت وب
پنل وب قدرتمند لیمس با طراحس وارنش گرا برای تمام گرروه هرای رراربری
نظیر اساتید و زبان آموزان قابل استفاده است .برخس قابلیت های این پنل ز
اجماال توشیح داده مس شود:
 -برنامرره ریررری آموزشررگاه شررامل ایررنش برنامرره برگررراری رررال

هررا

بصورت هوشرمندز تعریرک ررار هرا بصرورت دوره ای یرا موعرد تراریخس بررای
رارمندانز ثبرت نرام خودررار زبران آمروزان در ررال

هرا باتوجره بره سر ح

گررانده شده و ...
 ارائه گرازیکس (نموداری) عملکرد بخش ثبرت نرام و سرایر بخرش هرایمرتبط در جرب و ریرش زبان آموزان و همچنین بررسس رامل هر بخش
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سامانه آموزشس تحت وب
 یکس از مهمترین بخش ها انتخاب واحد آنالین بوده ره زبان آمروزان ازطریق آن قادر خواهند بود با توجه به س ح گررانده شده از میان رال

هرا

و خدمات آموزشس پیرنهادی سیستمز آنها را انتخاب نمایند و هرینه را نیرر
بصورت آنالین پرداخت نمایند.
 برگررراری آزمررون هررای آنالیررن بصررورت تخصصررس یررا سررادهز رایگرران یررامرتمل بر پرداخت هرینهز عمومس یا مختص به یک رال

و ...

 ثبت نرام آنالیرن در آموزشرگاه برا قابلیرت دریازرت هرینره و همچنرینارسال پیامک به مسئولین ثبت نام جهت پیگیری امور ثبت نام.
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سیستم هردار ها

سیستم هردار ها رلیدی ترین اتفاق ها در جریان زعالیت هرای آموزشرگاه
را به مدیریت اطالع داده و مثرل یرک دسرتیار حرزره ای برا تحلیرل و بررسرس
زعالیت ها راهکار های مفیدی ارائه مس دهد.
برای مثال اند عنوان هردار را ذرر مس رنیم:
 هردار بدهس بیش از حد مجاز یا طوالنس مدت ازراد. ارسال هردار عدم عملکرد مناسب رارمندان در امور ثبت نام. ارزیابس عملکرد تبلیغات به روش های مختلرک و سرسس اطرالع رسرانسانجام مس شود.
 ارسال هردار تاخیر ها و غیبت های بیش از حد مجراز زبران آمروزان وهمچنین اساتید به مدیریت.
 اطالع رسانس پیررزت و پس رزت ارمگیر زبان آموزان جهت ترویقو مراوره باتوجه به نمودارهای رشد تحصیلس .
 بررسررس عملکرررد اسرراتید در جرررب و ریرررش زبرران آمرروزان و ارسررالهردار با عبور از حد مجاز تعیین شده.
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ارسال هردار ها

هردار ها به روش های مختلفس نظیر پیامکز تلگرامز پیام درون سیستمس و

 ...به راربران تعریک شده ارسال مس شوند و همچنین پیگیرری هرردار هرا
توسط راربران در یک گرارش رامل قابل مراهده است.
الزم بررر است هردار های جدید مورد نیاز با تعیین شرایط برای گروه های
راربری قابل تعریک است.
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امنیت اطالعات
آموزشگاه ها مقدار زیادی اطالعات محرمانه در مورد زبان آموزانز اسراتیدز
رارمندان و وشعیت مالس گردآوری مسرنند .این اطالعات بصرورت اکیرده و

طبقه بندی شده در نرم ازرار مدیریتس ثبت مس شوندز ....

اگر اطالعات بدست رقیرب بیفترد ایرن درز اطالعرات ممکرن اسرت منجرر بره
خسارات مالسز پیگرد قانونس و یا حتس ورشکستگس شود .حفاظت از اطالعرات
محرمانه یک نیاز تجاریز اخالقس و قانونس است.
سیستم امنیتس پایگاه داده ها و نرم ازررار قدرتمنرد لریمس برا رمرر نگراری
داده ها مانع دسترسس مخرب و محازظ اطالعات هستند.
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نرم ازرار تخصصس آموزشگاه زبان
لیمس نرم ازراری است ره بصورت تخصصرس برر زرآینرد هرای مردیریتس در
آموزشگاه های زبان تمررر دارد .همین ویژگس باعث شده تا با نگاهس عمیرق
تر و تحلیلس دقیق تر نسبت به نرم ازرار های عمومس طراحرس و پیراده سرازی
شود.

$

امکانات و قابلیت های جدید لیمس با مرورت و پیرنهاد مدیران آموزشگاه
ها و طبق نیاز م رح شده تعریک مس شوند.
همچنین مدیرانس ره نیازمند قابلیت های اختصاصرس بررای آموزشرگاه خرود
هستند همواره مرس تواننرد برا رارشناسران زنرس لریمس مررورت نمروده ترا
قابلیت های جدید به بهترین نحو پیاده سازی شود.

9

8

SOCATA TEMPLATE

LIMS.NSCOM.IR

نمودار های هدزمند مالس

نمودار ها و گرارش های مالس در لیمس رامال هدزمند هستند.
این نمودار ها بهمراه نتایج داده راوی همانند یک مراور حرزه ای عمرل مرس
رنند .به اند نمونه از این گرارش ها توجه رنید:
پرطرزرردار ترررین دوره هررای آموزشررسز پربررازده ترررین گررروه سررنسز عملکرررد
اساتید در جرب و ریرش زبان آموزانز پربازده ترین شیوه تبلیغاتز بهترین
ماه های سال برای تبلیغاتز تراثیر ریفیرت خردمات برر ریررش و جررب زبران
آموزان
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ارررم انررداز لرریمس ز اداره آموزشررگاه هررا ب ررور رررامال هوشررمند و زررار از
هرگونه ملرومات اداری است.
با پیررزت و گسترش تکنولوژی های جدید ز در آینرده ای نره انردان دور ز
شاهد بکارگیری ابرارهرای هوشرمند در رلیردی تررین امرور آموزشرگاه هرا
خواهیم بود.
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با ما هوشمند باشید.

تما

:

+98 315 557 6427

آدر

ایمیل:

LIMS @ NSCOM . IR

راشان  /میدان جهاد  /ابتدای بلوار رراورز

وبسایت:
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ساختمان صداقت  /طبقه اول
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