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.  در نرم افزار سگال سان فراهم شده استTextبرای جستجوی محتوا توسط کاربر در اسناد، امکان استخراج اطالعات اسناد به صورت 

استخراج اطالعات از تصاویر، فرمت های واژه پرداز و فرمت های نمایشی

فونت سندقابلیت تشخیص خودکار

زبان سندقابلیت تشخیص خودکار

همزمان دو زبان در اسناد دو زبانهقابلیت تشخیص خودکار

...(لمانی و فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، آ)پشتیبانی از زبان های بین المللی 
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به شما امکان مشاهده این قابلیت. این قابلیت برای شرکت هایی مناسب است که اسناد طراحی و مهندسی را به صورت فایل چند بعدی آرشیو می کنند
ل های سه بعدی حتی امکان گرفتن رندر فای. اسناد مذکور بدون نیاز به نصب نرم افزار مرتبط بر روی سرور و کالینت را به صورت سه بعدی می دهد

.تحت نمایشگر وب برای شما پیش بینی شده است

فرمت فایل 300پشتیبانی از 

اختصاصی 

به قابلیت اشتراک گذاری اسناد

(Collaboration)صورت زنده 

نمایش تحت وب فایل ها بدون 

نیاز به نصب نرم افزار
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ه اینکه سگال نظر ب. اما نحوه تعریف دسترسی ها در نرم افزار متفاوت است. امروزه در هر نرم افزاری می شود به صورت منطقی دسترسی تعریف نمود
روال سازمانیسان با عنایت به نیاز مدیران سازمان های دولتی و خصولتی ایرانی طراحی و تولید شده، موضوعات مختلفی که بصورت غیر عادی در

اف پذیر حتی در ریز به همین دلیل شما در سگال سان می توانید بصورت کامال انعط. جاری است نیز در این سیستم پیش بینی و گنجانده شده است
.ترین موضوعات هم به کاربر یا گروه های کاربری دسترسی یا عدم دسترسی را اعمال نمایید

یبعد سطح دسترس4مدل دسترسی300

دسترسی به دسته بندی اسناد

دسترسی به فیلدهای یک سند

دسترسی به عملیات ها در یک سند

دسترسی به سطوح محرمانگی سند
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اده هستند، معماری در حجم اسناد باال و یا در زمانی که تعداد کاربر باالیی از سیستم در حال استف. نرم افزار آرشیو با موتور جستجو معنا پیدا می کند
یری از تکنولوژی هوش در موتور جستجوی هوشمند سگال سان با بکارگ. موتور جستجو در سرعت دریافت نتایج جستجو بسیار موثر و تعیین کننده است

.  شودایش داده می مصنوعی، همانند موتور های جستجوی اینترنتی مثل گوگل و یاهو، نتایج جستجو حتی در حجم های باال در چند ثانیه به کاربران نم

جستجو در محتوای سند

دیجستجو در کلمات کلی

جستجوی مترادفها

سرعت پاسخدهی سریع

ریجستجوی بصورت باین

جستجو به صورت فازی


