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بـا وجــود نــرم افــزارهـای مــدیـریتـیراـچ
نیاز داریم؟دستیارهوشمندبه 



!آب رو از سـِر چـشـمـــه بـایـد بـســـت

مجبور به کنترل لحظه ای کارمندان نیستید

با خیال راحت از بیرون، آموزشگاه را مدیریت کنید

اتفاقات ناگوار را پیش بینی می کنید

هزینه های بیهوده تبلیغاتی حذف می شوند

گزارش روزانه را خودکار دریافت می کنید

لحظهنترلکوکارمندانتکتکفعالیتورفتارگرفتننظرزیربهدیگر
ولهمحوظایفاتمامعدمصورتدردستیارهوشمند.نداریدنیازآنهاای

.هدمیگزارشمدیربهمناسبزماندرکارمندانتوسط

ار آموزشگاهراحتیبهمرکزازخارجدرنگرانیبدونتوانیدمیشما
اتیداسوکارمندانتوسطشدهانجامهایفعالیتکلیه.کنیدکنترل

.شوندمیگزارششمابهایلحظهبصورت

عللدستیارهوشمندآموزانزبانایدستهریزشوقوعازقبل
امهبرنآنازجلوگیریجهتتاکندمیگزارششمابهراهانارضایتی

.باشیدداشتهمناسبیریزی

جدیدهایورودیوجذبهاینحوهتحلیلبادستیارهوشمند
ضمنوگرفتهنظردررافعلیشرایطسالمختلففصولدرآموزشگاه،

.کندمیپیشنهادشمابهرابازدهپرتبلیغاتکوتاهیگزارش

باشید،نداشتهسیستمباکاربرایفرصتیکهاستمحتملبسیار
.ندکمیارائهشمابهراکلیعملکردروزهرپایاندردستیارهوشمند
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لیمس؟چـرا

بهره مندی از

دستیارهوشمند



آموزشگاهمختصهوشمندمدیریتسیستمطراحیهنگام
درهاآموزشگاهبرخیکهشدمشخصها،بررسیبازبانهای

نبودازدیگربرخیندارند،مناسبخروجیریزش،وجذب
درردیگبرخیوبرندمیرنجمناسبزماندرکارآمدتبلیغات
.اندمواجهمشکلبامالیمدیریت

باتمشور همچنینوموضوعاتاینبررسیوتحلیلباسپس
:رسیدیمنتیجهاینبههاآموزشگاهمدیران

ست سرچشمه مشکالت نبود دستیارهوشمندی ا"
ر که در زمان مناسب هشدار الزم را به اطالع کارب

."دبرساند و امور را بصورت خودکار پیگیری نمای

ایـنعملکــردبــهبــوددرتـالشسـالچهارازپـــس
زاریاببهدستیارهوشمندلیمساکنـــونهــمدستیــــــار،

کلیدیمشکالتازمورد38وشدهتبدیلجامع
.کندمیمرتفعرازبانهایآموزشگاه

.اهمیت دستیارهوشمند را در ادامه کاتالوگ مشاهده کنید
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،Windowsهایپلتفرمازپشتیبانیوجودبالیمس
Web،AndroidوiOSبهرااینترنتبهوابستگی

قطعهنگامکهصورتاینبهاست،رساندهحداقل
باودادخواهدادامهخودکاربهنسخههراینترنت

شدهمشخصهایاولویتبهبستهاتصالاولین
Auto)سازیهمگاماطالعات synchronization)می

.شوند

ازسدستیارهوشمندلیمسیستمیکپارچگیلطفبه
یازنموردوشدهبندیطبقهاطالعاتهادادهانبارمیان
.کندمیارسالایشانبرایراکاربرانانواع

یکپارچگی

Windows AndroidiOS Web

NewSoon



شلوغآب انبار 
!شکندکوزه بسیار می 



.استویندوزنسخهسیستماصلیهسته
جاماندرسرعتوسهولترویتمرکزباکاربریمحیطپلتفرمایندر

.استشدهطراحیهافرایند

نسخه ویندوز

چیست؟زیباکاربریمحیطاهمیت
اید؟کردهبررسیراطراحیهایاستانداردآیا

کارمندان آموزشگاه روزانه چند ساعت در تعامل
با نرم افزار هستند؟

طراحی خسته کننده و کاربری دشوار نرم افزار موجب چشم درد، ضعف عملکرد،
.ودبازدهی و رضایت کارمندان می شهدر رفتن انرژی و انگیزه کاری و در نتیجه عدم

.خسته استکارمند سردرگم و بیشتر از دو کارمند پرانرژی و با نشاط بازدهی یک 

Windows Material Design

:ببینید و قضاوت کنید

LIMS.NSCOM.ir/Demo
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امکانات

موزشیآتقویمخودکارچینش-هفتگیبرنامه-کارنامه-کاربرانمدیریت
نوبت-نامثبتپیش-نامثبترسید-کالسدرنامثبت-کارتابل-

-آموزانزبانوکارمندان،اساتیدحضوروغیاب-سطحتعیین-دهی
-آموزشییپشتیبان-شکایاتپیگیری-کالسیتکالیف-کالسینمرات

اساسبرنامثبتهایگزارش-ریزشوجذبگزارش-اساتیدعملکرد
-کالسیبورد-هاکالسآمار-...وآشناییهاینحوهها،سال،فصول
شکیلتپیشنهاد-اختصاصیدهینمرهسیستم-برنامهفوقهایکالس
ان،کاربر پیشرفتههایجستجو-روشچندینبهپیامارسال-کالس
سنی،هایرده،هادوره،هاترمبراساسنامثبتآمار-...وهاکالس

...و–زیانوسودهایگزارش-پروندهتشکیل-...وآموزشیزبان

دستیار هوشمند لیمس در نسخه ویندوز

حدازبیشبدهی–نشدهپرداختاقساطوهاچکیادآور:مالی–
...و–پرداختودریافتروزانهگزارش–بانکونقدموجودیعدم

حضوروغیابکنترل–هاشکایتوهاغیبتپیگیری:اداری
...و-کارمندانآموزان،زباناساتید،

کیلتشپیشنهاد–ترمهرمناسبریزیبرنامهپیگیری:آموزشی
انتقالولغو–آموزشیافتوپیشرفت–سطحهردرکالس

...و-جلسات
تمیسیسهایفعالیتواطالعاتوروددرپرسنلکنترل:مدیریتی

روزانهعملکردخالصه–زمانیهایبازهدرریزشوجذبعملکرد–
...و-تبلیغاتیروشپیشنهادوتبلیغاتهاینحوهبررسی–



آموزشیتقویموهفتگیبرنامه•
آموزشیهایفایلوتکالیفدریافت•
سیستمیهایپیاموهشدارها•
آموزشیافتوپیشرفتهاینمودار•
امهبرنفوقهایکالسدرآنالیننامثبت•
نوبتدریافتودرخواستثبت•
مالیسوابقوآنالینپرداخت•
پیگیریوشکایاتثبت•
آموزشگاههایاطالعیهبورد•

پورتال زبان آموزی

امکانات
AndroidWeb iOS

آموزشیسوابقوکارنامه•
آنالینآزمونومشاوره•
هاتاخیروهاغیبت•
پیشنهاداتوانتقادات•
کالسینمرات•
ترمنامثبتپیش•
آنالینواحدانتخاب•
اساتیدنظرسنجی•

...و
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دستیار هوشمند لیمس در پورتال زبان آموزی

آموزشیافتوپیشرفت
هاتاخیروهاغیبتکنترل
جلساتتغییراتوترمپایانوشروعرسانیاطالع
مالیسیستمهاییادآور
مناسبتیهایرسانیاطالعوافرادمعرفیازقدردانی

...و



پورتال اساتید

امکانات

آنهاسوابقوجایگزینجلسات•
ترمشروعازقبلآزادزمانثبت•
ترمپایانوترممیاننمراتثبت•
کالسینمراتوحضوروغیابثبت•
آموزشیتقویموهفتگیبرنامهنمایش•
جاریهایکالسآموزشیوضعیتمشاهده•
آموزانزبانعملکردبررسیوتدریسسوابقمشاهده•
ایلفآپلودقابلیتباکلیوفردیبصورتتکالیفتعیین•
یتشریحهایآزمونتصحیحوکالسیآنالینهایآزمونطراحی•

AndroidWeb iOS

آنالینمشاوره•
پیشنهاداتوانتقاداتثبت•
سیستمیهایپیاموهشدارها•

...و
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دستیار هوشمند لیمس در پورتال اساتید

کالسینمراتوحضوروغیابثبتکنترل
پایانینمراتثبتکنترل
اساتیدخودحضوروغیابکنترل
جلساتتغییرولغورسانیاطالع
آموزانزبانافتوپیشرفت

...و



پورتال ویژه مدیریت

امکانات

کنترل ورود و خروج•
کنترل فعالیت افراد در تعامل با سیستم•
کارتابل و مدیریت وظایف•
بررسی زبان آموزان و اساتید از پورتال•
ارسال پیام به کلیه افراد•
طراحی و مدیریت آزمون های آنالین•
مشاهده و مدیریت بورد اطالعیه های آموزشگاه•
برنامه ریزی و مدیریت کالس ها•
مدیریت نمرات پایانی، کالسی و حضوروغیاب•
ثبت نام کاربران در آموزشگاه•
مشاهده و مدیریت نظرسنجی اساتید•
تعیین سطح دسترسی افراد•
مشاهده و مدیریت نوبت ها•
مشاوره آنالین، زمانبندی مشاورین و مشاهده سوابق ایشان•
مشاهده، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و مشاهده روند •

پاسخگویی توسط کارمندان
امثبت نام آنالین، مشاهده ثبت نامی ها و گزارش های ثبت ن•
گزارش ها و نمودار های ثبت نام بر اساس فصول سال، دوره •

...های آموزشی، رده های سنی و 
گزارش های معرفی افراد•
گزارش های نحوه تبلیغات و نحوه های آشنایی با آموزشگاه•

...و 

AndroidWeb iOS
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تدستیار هوشمند لیمس در پورتال ویژه مدیری

روزانههایگزارشارائه
خاصزمانیهایبازهدرریزشوجذبهایگزارشارائه
آشناییوتبلیغاتهاینحوهتحلیلیارائه
خاصافرادبرایمهمهایرویدادیادآوری
کارمندانوظایفوکارتابلوضعیتاعالم
کارمندانعملکردتحلیلیبررسی
جدیدهشدارتعریفدرخواست

...و



پورتال والدین

امکانات
تکالیفپیگیریومشاهده•
فرزندانرشدروندبررسیومشاهده•
مالیسوابقوشهریهآنالینپرداخت•
آموزشیتقویموهفتگیبرنامهمشاهده•
فرزندانهایتاخیروهاغیبتمشاهده•
نفرزنداآموزشیسوابقوکارنامهبررسیومشاهده•
سیستمیهایپیامدریافت•

Web

دستیار هوشمند لیمس در پورتال والدین

هاپرداختیادآوری
فرزندانآموزشیعملکردبررسیوتحلیل
فرزندانهایتاخیروهاغیبتکنترل
فرزندانکالسینمراتکنترل

...و

انضباطیمواردمشاهده•
پیشنهاداتوانتقادات•
شکایاتپیگیریوثبت•



وبسایت تبلیغاتی آموزشگاه

بخش ها

ترمهردربرترآموزانزبان•
برگزاریدرحالهایدورهوآموزشیبرنامه•
واحدانتخاببرنامه•
هاکالسبرگزاریروزانهبورد•
آموزشگاهاساتید•
آموزشگاهاخبار•
آموزشگاههایاطالعیه•
هاویدئووتصاویرگالری•

...و

Web
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ماژول ها و دستگاه های جانبی

Caller ID

خروجیوورودیهایتماستاریخچهنمایش
مانیتوررویگیرندهتماسنامنمایشقابلیت
تماسازپسسریعنامثبتقابلیت

...و

Mikrotik

اینترنتبندیاکانت
افرادبینباندپهنایتقسیم
هزینهدریافتوحسابشارژقابلیت
خاصهایسایتبهاینترنتمحدودیتقابلیت

...و

POS

مبلغورودبهنیازبدونهاهزینهسریعدریافت
سیستمدرتراکنشپیگیریشمارهورسیدثبت
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Card Reader

آموزشگاهمختصهوشمندکارتصدور
آموزانزبانواساتیدپرسنل،خروجوورودثبت

مالیسیستمدراستفادهوکارتشارژقابلیت
...و

Fingerprint scanner

انگشتاثرازاستفادهباحضوروغیاب

Webcam

نامثبتبهنگامآموزیزبانتصویرثبت



:تماس

:  ایمیل

:وبسایت

+98 315 557 6427

LIMS @ NSCOM . IR

LIMS . NSCOM . IR

ز بلوار کشاور/ جهاد میدان / کاشان : آدرس

اولطبقه /  ساختمان صداقت 

+98 902 202 4949 /

هماششتاوجهبرگشتضمانت
زارافنرمازرایگاناستفادهماهیک

همیشگیپشتیبانیوتوسعه
تلفنیوویدئوییآموزش

LIMS is the reality of imagination

وصمخصلیمسنمودیدبررسیکاتالوگایندرکههمانطور
اموربهتواندمیواستزبانهایآموزشگاهمدیریت

.ببخشدنظمشماآموزشگاه


