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قابلیت هاي سیستم
انگشت اثر اسکنر با جایگزینی و کیوسک وب حذف•
سیستم پایین استهالك•
مشابه سامانه به نسبت سیستم تر پایین قیمت•
باال بسیار عمل سرعت•
اشتباه نبدو و سرعت به جدید دانشجویی کارت ثبت قابلیت•

افزار سخت بودن دسترس در•
سایت بودن ریسپانسیو•
قدرتمند مدیریتی پنل•
سایت و پنل سازي سفارسی قابلیت•
شبکه قطع و برق قطع مواقع در کار ادامه قابلیت•
غذا تحویل هايدستگاه بودن یکپارچه•



ویژگی هاي تحویل غذاي فرد و همگروه

:حذف وب کیوسک و جایگزینی با اسکنر اثر انگشت -1 
 فینگر گاهدست فراموشی، کد موضوع جهت تنها ها،آن کاربرد و هاکیوسک وب باالي استهالك به توجه با 

 خود انگشت اثر ناسک با سیستم اپراتور به مراجعه با کاربر که شد گرفته نظر در موضوع این براي پرینت
 مورد این تر نپایی قیمت و دستگاه این بودن دسترس در به توجه با که کندمی دریافت غذا تحویل فیش

.گرددمی پیشنهاد
:استهالك پایین سیستم-2 

 تلفمخ هاي سیستم در هاآن بازدهی که است شده استفاده افزارهایی سخت از سیستم این طراحی در 
 با همچنین .تاس موجود ابزار ترین کیفیت با از افزار سخت حوزه کارشناسان تصدیق به بنا و شده تست
 به هالكاست ها، دستگاه با مدیران و دانشجویان مستقیم تماس حذف جهت در سیستم معماري تغییر
.یابدمی کاهش شدت



ویژگی هاي تحویل غذاي فرد و همگروه
:قیمت پایین تر سیستم نسبت به سامانه مشابه -3 

 استفاده، مورد قطعات کننده وارد اصلی هايشرکت با رایزنی و سیستم این اجرایی زیرساخت تغییر با 
.یابد کاهش قطعات شده تمام هزینه تا است شده سعی

:سرعت عمل بسیار باال -4 
 رزرو فرآیند سرعت سیستم، تولید و نویسی برنامه زمینه در روز به هاي تکنولوژي از استفاده دلیل به 

.است یافته افزایش بسیار مدیریتی هايسیاست اجراي و غذا تحویل غذا،
:در دسترس بودن سخت افزار-5 

 در تفادهاس مورد افزار سخت تهیه که گردید مشخص موضوع این مشابه، هايسامانه کمبودهاي بررسی با 
 که است دهش استفاده قطعاتی از سیستم این زیرساخت چیدمان در لذا .است بوده دشوار امري غذا تحویل

 .است الوصول سهل بسیار ایران بازار در و نبوده شرکت یک انحصار در



ویژگی هاي تحویل غذاي فرد و همگروه
:ریسپانسیو بودن سایت-6 

 مانند گاهدست مختلف انواع با سهولت به دانشجویان يکلیه که است ايگونه به غذا رزرو سایت طراحی 
 گزارشات ل،پو کیف شارژ غذا، رزرو شخصی پنل به ورود با توانندمی ... و تاپ لپ موبایل، تبلت،گوشی

.دهند انجام را ... و مالی
:پنل مدیریتی قدرتمند -7 

 انواع نهایت در و غذا رزرو غذا، تحویل افزار، سخت تنظیمات مدیریتی، هايگذاري سیاست تمام 
 که است دهش تعبیه ویندوز عامل سیستم در اجرا قابلیت با مدیریتی پنل یک داخل در مالی گزارشات

 در .تاس یافته افزایش اطالعات تبادل امنیت و کرده برابر چندین را اطالعات پردازش قدرت امر همین
EF6 تکنولوژي از پنل این طراحی Code First منر توسعه و تولید سرعت امر این که است شده استفاده -
.گرددمی پشتیبانی هزینه کاهش موجب و داده افزایش را افزار



ویژگی هاي تحویل غذاي فرد و همگروه
:قابلیت سفارسی سازي پنل و سایت -8 

 توسط ی،دانشجوی معاونت حوزه در سینا بوعلی دانشگاه رفاهی هايسیستم اکثر اینکه به عنایت با 
 ولتسه به را جاري سامانه که دارد وجود این امکان است، شده سازي پیاده و طراحی شرکت این مجموعه

 معاوت براي اصیاختص بخش یک بتوان سیستم سازيیکپارچه با تا کرده متصل رفاهی هايسامانه دیگر به
 به وانندتمی سیستم این به مراجعه با تنها کارکنان و دانشجویان لذا .کرد طراحی دانشگاه دانشجویی

.باشند داشته دسترسی سهولت به رفاهی هايبخش تمامی
:شبکه قطع و برق قطع مواقع در کار ادامه قابلیت-9 
 سیستم این ذا،غ تحویل دستگاه در باتري تعبیه همچنین و اس پی یو دستگاه و میانی سرور وجود دلیل به 

.دهدمی ادامه خود کار به برق قطع مواقع در همچنین و کرده کار آفالین کامال



ویژگی هاي تحویل غذاي فرد و همگروه
:هاي تحویل غذایکپارچه بودن دستگاه -10 

 از غذا لتحوی هاي دستگاه تمامی باشد، داشته وجود سرور یک است قرار سلف هر در اینکه به توجه با 
 می را همدیگر اصطالح به غذا تحویل هايدستگاه گفت توانمی و گرفته را خود دستورات سرور همان
  .نیست رپذی امکان وعده یک در دانشجو یک براي متفاوت دستگاه دو از غذا دریافت امکان پس بینند،

:قابلیت ثبت کارت دانشجویی جدید به سرعت و بدون اشتباه-11
 انجام طراحی اب و نیست خاصی دستگاه از استفاده به نیاز دیگر جدیدالورود دانشجویان کارت ثبت براي
 مستقیم تدخال بدون مایفر خوان کارت یک و معمولی بارکد اسکنر یک با تنها کارت، ثبت بخش در شده

.داد انجام را کارت ثبت اشتباه بدون و سرعت به توانمی انسانی
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