
 

 

 فارسی ساز کیان پرداز هوشمند

و Microsoft Dynamics CRM2016  جهت استفاده فارسی زبانان ازفارسی ساز کیان پرداز هوشمند 

کم ا باین محصول  بدلیل ساختار حرفه اینرم افزار ساخته شده است و  همچنین استفاده از تقویم شمسی در این

انجام شده و با ارائه نسخه های به روز رسانی  Microsoft Dynamics CRMترین میزان تغییر در نسخه اصلی 

تیم فنی کیان پرداز هوشمند بررسی و محصول فارسی ساز بروز رسانی می  ،نرم افزار (Update) مایکروسافت

 .تا مشتریان محترم امکان استفاده از آخرین ویژگی های محصول دارا باشند گردد

وجود دارد تا هر مجموعه بسته به نیاز خود نسبت  ه شدهتوسط ابراز ارائ فارسیهای تغییر ترجمه همچنین امکان 

 به تغییر ترجمه ها و همچنین عنوان های انگلیسی آن تغییرات را اعمال نمایند.

 Microsoft Dynamics CRM 6102 فارسی سازو ویژگی های  قابلیت هااز  برخی

 محیط کامال فارسی با پشتیبانی از تقویم شمسی .0

 ده از تقویم شمسی در موارد مختلفو گستردگی استفا پشتیبانی .6

 به نصب ابزارهای جانبی در آفیسبدون نیاز اریخ شمسی در گرفتن خروجی اکسل پشتیبانی از ت 

 نمودار ها تگزارشا در شمسی تاریخ پشتیبانی از ،(Charts) داشبوردها و 

 کلیه بخش های مورد نیاز مانند فرم ها و نماهای مختلف  در شمسی تاریخ از پشتیبانی 



 

 

  تماس های تلفنی ،پیامک ،ایمیل امکان استفاده از تقویم شمسی در ثبت، ارسال و دریافت 

 (Phone Call) فعالیت ها در و کلیهCRM 

 و ... Firefox ،Safari ،Google Chromeپشتیبانی از مرورگرهای مختلف مانند  .3

 Microsoft Dynamics CRM های بروزرسانی آخرین از پشتیبانی     .4

 همزمان به صورت دیگر های زبان نصب قابلیت     .5

 فارسی ساز  تحت سرور بودن .2

 کامپیوتر کاربران در جانبیهای  برنامه اجرای به نیاز   عدم  .7

 نسخه آنالین  CRM for outlookاستفاده از فارسی ساز در  .8

 پشتیبانی از سال های کبیسه .9

 نرم افزار پشتیبانی از هر دو تاریخ شمسی و میالدی مستقل از زبان .01

  ان نرم افزار عمل می کنندکیان پرداز هوشمند تقویم ها کامال مستقل از زبساز در سیستم فارسی. 
ه ب سیستم این در زبان و تقویم مجزای ه گونه ای که به کاربر این امکان را می دهد تا با انتخابب

 مدر زبان فارسی از تقوی همچنین و کند از تقویم شمسی در زبان انگلیسی استفاده  آسانی بتواند
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