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شركت رجیران سیستمهاي مديريت محتواي خود را )صفحه نگار( مبتني بر تكنولوژي روز وبا بكارگیري از معماري چند اليه و 
كند. ارائه جديدترين تكنولوژي و خدمات با كیفیت بسیار عالي با دريافت كمترين هزينه از كارايي بسیار آسان عرضه مي 

 بانیکامل و استفاده از پشت یبانیپشت کسالی نهیفوق به همراه هز یافزار ها منر متیاهداف اولیه اين شركت مي باشد. ق
 21معادل با  یسال بعد مبلغ یبرا تواندیر مکارب ازیاعالم شده است، در صورت ن یبه صورت هفتگ تیسا یلهایفا یریگ

پس  یا نهیهز چیخدمات ه نیا افتیبه در ازیو در صورت عدم ن دیخدمات پرداخت نما نیا افتیدر ینرم افزار را برا متیدرصد ق
نرم  دیرپس از خ باشند،یم یداریقابل خر نیفوق به صورت آنال یشود. نرم افزارها ینم افتینرم افزار در متیاز پرداخت ق

شما  یآن برا یتیریگردد و مشخصات مد یشما نصب م تیوب سا یبر رو یروز کار 3ظرف مدت  گانیافزار به صورت را
 نرم افزار با بخش فروش تماس بگیريد. دی. جهت كسب اطالعات بیشتر و خردگرد یارسال م
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