
 صورت مسئله چیست؟

هاي   که کاربران ايراني از طريق معدود شرکت               6731از سال      
دهنده اينترنت به اين شبکه جهاني پيوستند تا به امروز، بکارگيري       سرويس
در اغلب سرويس دهندگان        Accountingافزار جامع و کامل         يک نرم 

چه .  است  اينترنت و تلفن اينترنتي بعنوان يک معضل حياتي مطرح بوده           
افزارهاي   هائي که صرفا به دليل مشکالت متعدد در نرم               ISPبسيار  

Accounting                 خود به ورشکستگي کشيده  و  از بازار رقابت کنار گذاشته
افزار نيز تمام هم و غم خود را براي طراحي                توليد کنندگان نرم  .  شدند

افزارهاي   افزاري جامع و کامل بکار بستند اما بدليل عطش بازار، نرم                نرم
اي را با عجله روانه بازار کردند و همين امر             ناقص و داراي مشکالت عديده    

افزارها مبدل    ها به بستري براي آزمون و خطاي اين نرم         ISPموجب شد تا    
بعالوه بدليل ناپايداري، اشتباهات محاسباتي و عدم پشتيباني و              .  شدند

 .ها وارد شد پاسخگوئي مناسب، خسارات جبران ناپذيري به آن

هاي با ترافيک باال مشکل         در شبکه    Microsoftاستفاده از سکوهاي     
آندسته .  ها با آن دست به گريبانند       ديگري است که مديران سرويس دهنده

بنا نهاده     Microsoftهاي    که برپايه راه حل      Accountingافزارهاي    از نرم 
هاي باال را نداشته و خود بعنوان يک معضل                اند، تحمل ترافيک     شده

اند که رفع     هم يا آنقدر پيچيده     Unixافزارهاي بر پايه  نرم. شوند شناخته مي
هاي بحراني نياز به دانش فني باال دارد و يا اينکه               ها در زمان    مشکالت آن 
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اند که    اي طراحي شده     فعلي بگونه Accounting افزارهاي       نرم    
 Accounting و  RADIUS  ،SQL SERVERهائي از قبيل    سرويس

Engine           اين امر در     .  شوندهمگي بر روي يک کامپيوتر نصبISP 
افزار  مشکالتي را       هاي متوسط و بزرگ با محدوديت قدرت سخت          

افزارهاي کوچک و بزرگ و        توان سخت   مي  NetBillدر  .  کند  ايجاد مي 
به تعداد نامحدود را در يک سيستم واحد بصورت پردازش توزيعي                

افزار،   بکار گرفت و از اين طريق عمال محدوديتي از لحاظ قدرت سخت            
با .  وجود ندارد   NetBillبراي    OnLineتعداد کاربران تعريف شده و يا       

توان   هاي مختلف نيز مي       ها در سايت   Serverپراکنده کردن اين      
در .  سرويسي يکپارچه در سراسر کشور به کاربران عرضه کرد                 

 .افزاري است که اين قابليت را داراست تنها نرم NetBillحاضر  حال

هاي   بر اساس قيمت و يا کيفيت، تعرفه       VoIPهاي  مسيريابي تماس
، HotLineو    DID  ،CallerIDمستقل در سطوح مختلف، سرويسهاي       

ها بصورت انبوه، استفاده از يک نام کاربري براي             و کارت   PINتعريف  
Dialup     وVoIP               و امکان منحصر بفرد ديگر، مهمترين مزاياي
NetBill افزارهاي مشابه داخلي و خارجي است بر نرم . 

مديريت تمام سيستم توسط رابط کاربري تحت وب انجام             
سطوح .  شده و مديران و کاربران نياز به دانش فني باالئي ندارند           

بصورت کامال مستقل و    USERو  Holder, ISP, VISPمديريتي 
 .باشند امن در دسترس مي

  نصب با استفاده از يکCD دقيقه و با کمترين دانش فني 02، در مدت کمتر از 
 هاي مشابه بدون نياز به اعمال تغييرات در شبکه جايگزيني با سيستم 
 محدود کردن تعداد کاربران همزمان با يک نام کاربري 
 ها تعيين سطوح دسترسي براي مديران و کنترل کاربران زير مجموعه توسط آن 
  امکان اتصال به شبکه شتاب در سطوحHolder/ISP/VISP/User جهت شارژ حساب 
    دسترسي از طريق وب به تمام سطوح برنامهHolder/ISP/VISP/User 

  پشتيباني از سرويسIN  وDID  

  شناساييCallerID  براي کاربرانVoIP  و ورود به سيستم بدون نياز بهPin code 

 توليد انبوه کارت و پين به صورت خودکار با شرائط متنوع و در سريعترين زمان ممکن 
  جلوگيري از اتصال کاربران و قطع ارتباط آنان بهنگام اتمام اعتبارISP/VISP/User 

 Backup  هاي روزانه و انتقالBackup به مکان ديگر بصورت خودکار  هاي قديمي 
 Import/Export ها تعرفه/ها سرويس/اطالعات کاربران/log ها به فرمتCSV Excel 
 پشتيباني از تاريخ شمسي و ميالدي در تمامي سطوح 
 جستجوي سريع و پيشرفته کاربران بر اساس شرائط متنوع 
 بروزرساني  خودکار از طريق اينترنت بدون نياز به حضور مدير سيستم 
 هاي تمام وب و مجزا براي کاربران و مديران پنل 
 مديران /کابران/هاي سيستم هاي متنوع و مفيد از فعاليت گيري گزارشISP/VISP ها 
  مشاهده کاربرانOnline  و امکانKILL ها در سطوح  کردن آنHolder/ISP/VISP 

 ميزان اعتبار تخصيصي/جلوگيري از ورود کاربران به هنگام اتمام مدت 
  امکان انجام عمليات گروهي(Bulk Operation) بر روي کاربران با شرائط متنوع 

  کنترل کاربرانOnline  بر اساسAccess Server ها  ها و گروه 
 تخصيصIP Pool ،IP   وRoute ها بصورت  به کاربران و گروهStatic  وDynamic 

 هاي فروش هاي جانبي نظير پرداخت الکترونيک و يا پرتال برقراري ارتباط با سيستم 
  پشتيباني از انواعAccess Server  ها نظيرCisco ،Total Control  و... 
  ارسالSMS  گروهي به کاربران و ارسالSMS توسط کاربر 
  پانل ويژه کاربر با امکان تعريفSubUser و مديريت کاربران زيرين 
 گزارشات متنوع از اتصاالت کاربران، ميزان حجم اطالعات و مدت زمان اتصال 
 هاي متنوع از عملکرد سيستم و سود و زيان  نمودارISP/VISP ها بازاء سرويس خاص 
   تعريفTime Exception   هاي مختلف    ها و مجوزهاي مختلف در ساعت        براي تعيين شارژ

 شبانه روز با تعيين اولويت 
 ها بر حسب ساعات استفاده، حجم مصرف و سرعت به همراه  دسته بندي کاربران در گروه

 تخصيص مدت زمان و حجم انتقال اطالعات در روز و ماه به هر کاربر
 تعمير خودکار پايگاه داده و سيستم فايل بدون نياز به مدير سيستم 
                   دسته بندي کاربران در گروهها بر حسب ساعات استفاده، حجم مصرف و سرعت به

 همراه تخصيص مدت زمان و حجم انتقال اطالعات در روز و ماه به هر کاربر
 رابط کاربري تمام وب و مجزا براي کاربران و مديران 
  امکان تعريف و شناسائي و يا محدود کردن کاربران  باCallerID 
  تخصيصIP  ،IP Pool  وRoute  ها بصورت   به کاربران و گروهDynamic 

  پشتيباني ازCisco   و سايرAccess Server ها 
 هاي فروش هائي نظير پرداخت الکترونيک و يا پرتال برقراري ارتباط با سيستم 

 NetBill     کامل و جامع براي   سيستميISP        ها است و آنها را قادر
هاي مختلف زماني، حجمي، با محدوديت و يا           سازد به تمامي روش     مي

بدون محدوديت زماني و حجمي خدمات اينترنت خود را بر روي                   
همچنين قادر است تا انواع           NetBill.هاي مختلف ارائه کنند       بستر

را همزمان       SMSو   Dialup   ،ISDN   ،VoIPکاربران سيستمهاي     
ها   مديريت کرده و حسابداري و مديريت کاربران و مديران اين مجموعه            

 .را بروشي منحصر بفرد انجام دهد

 VISP، قابليت تعريف و استفاده از  NetBillاز امکانات منحصر به فرد

ها ميتوانند   VISPها به شکل چند سطحي است به نحوي که هر يک از            
هاي متنوع ايجاد کرده و        هائي با سرويس   VISPدر زير مجموعه خود،      

 .  هر کدام بصورت کامال مستقل عمل نمايند

افزار، سيستم عامل، ديواره      نرمبسيار آسان بوده و       NetBillاستفاده از   
و سرويس دهنده وب       (SQL Server)، پايگاه داده      (Firewall)آتش

(Web Server)  تماما توسط يکCD        دقيقه نصب    02و ظرف کمتر از
 .  شود مي

بصورتي هوشمند،      NetBillتعبيه شده در     (FireWall)ديواره آتش 
تمامي تهديدات و حمالت اينترنتي را کنترل کرده و محيطي امن براي              

اين ديواره آتش نيازهاي     .  سازد  ها فراهم مي     کاربران و مديران شبکه    
 .سازد ها را برآورده مي ابتدائي کاربران و مديران شبکه

 !؟...قاصدک هان، چه خبر آوردی

 

 


