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:ما درباره

شرکت فن آوران میراپرداز بین الملل

.نهاده شده استبا اتکا به تخصص و تجربه با هدف ارتقاي توانمندیهاي ملی در اجراي پروژه هاي انفورماتیکی بنا  

.طراحی و توسعه سیستم هاي پردازش اطالعات و تجزیه و تحلیل داده میباشدتخصص ما 
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:راهبردي مشتریان

.است استفاده حال در دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز ، شرکتها ، کارخانجات ، تولیدي صنایع از بسیاري در ما محصوالت

.هستیم کشور بزرگ مراکز و صنایع نیاز پاسخگوي میبالیم خود به اینحال با هستند ما هاي سرمایه ما مشتریان تمامی
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:IHS معرفی

.میباشد مختلف سطوح در اطالعات تحلیل خدمات دهنده ارائه انگلستان کشور مرکزیت با چندملیتی شرکت یک

: فعالیت هاي زمینه
امنیتی و دفاعی ، وافضاه1.
خودرو2.
شیمی3.
اقتصادي4.
انرژي5.
دریایی تجارت6.
مخابرات و آوري فن7.
درمان و بهداشت8.
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Standards معرفی Expert:

.میباشد استانداردها مدیریت جهت آسان کاربري با حال عین در و قدرتمند سیستم یک

.است  فنی اطالعات از اي گسترده حجم داراي و است یافته توسعه و طراحی کاربران بازخوردهاي اساس بر سیستم این
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:کاربران ورود

.است شده طراحی امنیتی تهدیدات مقابل در شده محافظت و ایمن کامالً شکل به جدید کاربر نام ثبت امکان با کاربران ورود صفحه
.است میسر دایرکتوري اکتیو به اتصال طریق از هم و کاربري اکانت طریق از هم کاربران سنجی اعتبار
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:اشتراك اطالعات

.است آمده فراهم پروفایل اطالعات تغییر امکان و نمایش سیستم به ورود از پس آنها اشتراك وضعیت و کاربران اطالعات
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:اصلی صفحه

 میباشد کاربر اکانت و ناشران فهرست ، اخیر اسناد ، پایش تحت ، موردعالقه ، جستجو هاي سربرگ شامل سیستم اصلی صفحه
میباشد استانداردها متن و عنوان در کلیدي کلمات جستجوي و استاندارد شماره اساس بر جستجو امکان با جستجو پانل
است شده ارائه تاریخ و کالس ، وضعیت ، ناشر اساس بر نتایج کردن محدود جهت فیلتر پانل
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:شماره جستجوي

.میپذیرد انجام جستجوگر هوشمند موتور توسط استاندارد شماره اساس بر استانداردها جستجوي
.بود خواهد ناشر آن استانداردهاي به محدود باشد ناشر نام شامل که صورتی در استاندارد شماره
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:کلیدي کلمات جستجوي

.گیرد صورت استاندارد متن در هم و استاندارد عنوان در هم تواند می کلیدي کلمات اساس بر جستجو
.میدهد کاربران به را نتایج ترین دقیق ارائه امکان عمومی و اضافی کلمات از کلیدي کلمات بازشناسی با هوشمند جستجوگر
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:جستجو نتایج

 استانداردي جایگزینی صورت در همچنین .میباشد استاندارد عنوان و تاریخ ، وضعیت ، استاندارد شماره ، ناشر نام شامل جستجو نتایج
.میگردد اعالم آن شماره خارج رده از استانداردهاي براي

  .است میسر پایش لیست و مندي عالقه لیست به کردن اضافه ، تاریخچه و جزئیات مشاهده ، استاندارد نمایش و نمایش پیش امکان

:ها استاندارد پذیري دسترسی
.میشود داده نمایش استاندارد آن روي بر کلیک با که       آیکن با دسترس قابل•
.میشود اضافه درخواستی لیست به استاندارد آن روي بر کلیک با که       آیکن با درخواست قابل•
.میباشد استاندارد به دسترسی عدم نشانگر      آیکن با محدود دسترسی•

: ها استاندارد وضعیت
•Active : میباشد استفاده قابل و معتبر استانداردهاي نشانگر.
•Revised: میباشد شده بازنگري ولی معتبر استانداردهاي نشانگر.
•Withdrawn: میباشد استفاده قابل غیره و خارج رده از استانداردهاي نشانگر.
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:استانداردها جزئیات

میشود داده نمایش استاندارد آن جزئیات ، جستجو نتایج صفحه در Details گزینه روي بر کلیک با
Preview گزینه روي بر کلیک با استاندارد نمایش پیش امکان Document میباشد میسر

.میباشد استاندارد کالس و ناشر ، زبان ، صفحات تعداد ، وضعیت ، تاریخ ، عنوان ، شماره شامل استاندارد جزئیات
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:استانداردها تاریخچه

. میباشد پایش مورد استاندارد از اي تاریخچه شامل استاندارد جزئیات صفحه در پائین پانل
.دریافت را عرضه و بازبینی ، نشر تاریخچه خصوص در را الزم اطالعات میتوان سهولت به
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:مرتبط استانداردهاي

Related سربرگ Documents میدهد ارائه را پایش تحت استاندارد با موضوعی لحاظ از مرتبط استانداردهاي شامل.
  داراي لیست ابتداي در استانداردهاي که معنی بدین میگردد مرتب پایش تحت استاندارد با موضوعی ارتباط بیشترین اساس بر لیست این

.میباشند پایش تحت استاندارد به موضوعی شباهت بیشترین
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:عالقه مورد استانداردهاي

Add گزینه روي بر کلیک با کاربر هر که است استانداردهایی شامل Favorite سربرگ to Favorite خود مندي عالقه لیست به 
.است کرده اضافه
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:استانداردها نمایش پیش

کرد مشاهده نمایش پیش در سریع صورت به را استاندارد اول صفحه ، استاندارد نمایش از قبل بین ذره آیکن روي بر کلیک با توان می
.میباشد میسر نیز است شده محدود آنها دسترسی که استانداردهایی براي قابلیت این
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:استانداردها نمایش

 استاندارد متن داخل جستجو و پرینت و دانلود امکان میشود داده نمایش مرورگر نمایشگر در استاندارد ، نمایش آیکن روي بر کلیک با
.است میسر نیز استاندارد
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: سیستم مدیریت

  و گزارشات مشاهده ، استانداردها مدیریت ، کاربران مدیریت جمله از مدیریتی امکانات و میباشد سیستم مدیر استفاده مختص بخش این
.میباشد میسر سیستم کلی تنظیمات
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:کاربران مدیریت

 تغییر و جدید کاربر تعریف ، کاربر حذف ، کاربر ویرایش مانند امکاناتی نماید مدیریت را کاربران میتواند سیستم مدیر بخش این در
.میباشد میسر کاربر وضعیت

: کاربران وضعیت
•Limited: میباشد شده محدود کاربران نشانگر.
•Member: میباشد معمولی وضعیت با کاربران نشانگر.
•Admin: میباشد سیستم مدیران نشانگر.
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:استانداردها مدیریت

  جدید استاندارد تعریف ، استاندارد حذف ، استاندارد ویرایش مانند امکاناتی نماید مدیریت را استانداردها میتواند سیستم مدیر بخش این در
.میباشد میسر استاندارد دسترسی وضعیت تغییر و

: استانداردها وضعیت
•Available: میباشد اعضا عموم دسترس در استانداردهاي نشانگر.
•Not Available: میباشد دسترس قابل غیره استانداردهاي نشانگر.
•Restricted: میباشد مدیران استفاده به محدود استانداردهاي نشانگر.
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:گزارشات

.نماید اقدام سیستم و استانداردها ، کاربران وضعیت از گزارش تولید به نسبت میتواند سیستم مدیر بخش این در




