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:ما درباره
شركت فن آوران ميراپرداز بين الملل

با اتكا به تخصص و تجربه با هدف ارتقاي توانمنديهاي ملي  

.نهاده شده استاجراي پروژه هاي انفورماتيكي بنا در 

طراحي و توسعهتخصص ما 

.سيستم هاي پردازش اطالعات و تجزيه و تحليل داده ميباشد 



:راهبردي مشتريان
  تحقيقاتي مراكز ، شركتها ، كارخانجات ، صنايع از بسياري در ما محصوالت

هستند ما هاي سرمايه ما مشتريان تمامي.است استفاده حال در دانشگاهي و

.هستيم كشور بزرگ مراكز و صنايع نياز پاسخگوي ميباليم خود به اينحال با 
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Standards معرفي Manager:

 ويسين برنامه و طراحي موسسه نويسي برنامه مجرب تيم توسط افزار نرم اين

Worldwide افزار نرم از طراحي اوليه الگوي .است شده Standards Plus

 يرتغي به توجه با شده سعي كه است بوده متحده اياالتIHSشركت به متعلق

 طراحي فزارا نرم مهندسي روشهاي اعمال با تر منعطف و بيشتر امكاناتي با ساختار

  اعمال و كاربران سنجي نياز و اوليه هاي نسخه بازخوردهاي آوري جمع .شود

 ياربس سامانه فعلي نسخه است شده باعث جديد امكانات ايجاد و تغييرات

  .شود عرضه كاربران نيازهاي با همگون امكانات با و تر كاربرپسند
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:اصلي صفحه

 بندي تهدس ، ناشران فهرست ، استاندارد جستجوي عناوين شامل سيستم اصلي صفحه
 انتاك و پايش تحت استانداردهاي ، موردعالقه استانداردهاي ، اخير استانداردهاي ، ناشران
. ميباشد كاربر
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:كاربران ورود

  در شده محافظت و ايمن كامالً شكل به جديد كاربر نام ثبت امكان با كاربران ورود صفحه
.است شده طراحي امنيتي تهديدات مقابل

: است پذير امكان نوع سه در كاربران سنجي اعتبار

1- Registeration: حسط سامانه مدير و ميكند نام ثبت سامانه در كاربر حالت اين در  
.ميكند تعيين را كاربر هر دسترسي

2-ActiveDirectory : ركتوريداي اكتيو طريق از مستقيما كاربر اعتبارسنجي حالت اين در 
.ميشود انجام كاربري مختلف گروهاي اساس بر
3-MixedMode : شده انجام دايركتوري اكتيو طريق از كاربر سنجي اعتبار حالت اين در  

.ميكند تعيين سامانه در را كاربر سطح سامانه مدير ولي
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:پانل كنترل

 مايشن داده و نمودار قالب در سيستم به ورود از پس آنها اشتراك وضعيت و كاربر اطالعات
.است آمده فراهم پروفايل اطالعات تغيير امكان و

  حتت استانداردهاي و عالقه مورد استانداردهاي ، اخير استانداردهاي فهرست مديريت امكان
.ميباشد ميسر صفحه اين در پايش

 دانلود ياستانداردها نمودار و اي استوانه نمودار قالب در جاري كاربر استاندارد پركاربردترين
  كنترل لياص صفحه در اي دايره نمودار قالب در ناشرين بندي موضوع تفكيك به كاربر شده
.است مشاهده قابل پانل
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:ناشران فهرست

 و ترسيدس وضعيت ، استانداردها تعداد ، پوشش تحت سال ، عنوان شامل ناشران فهرست
  .آورد مي فراهم را ناشر يك به مربوط استانداردهاي مرور امكان
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:ناشران بندي دسته

 و سازه ، خودروسازي ، فضا و هوا شامل كلي بندي دسته 8 در استاندارد ناشران فهرست
 اختصاصي و عمومي ، نظامي و دفاعي ، سوخت و انرژي ، الكترونيك و برق ، ساختمان

 دسته كي به مربوط ناشران مرور امكان با دسته آن در پوشش تحت استانداردهاي كل شامل
 .آورد مي فراهم را
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:جستجو موتور

 اندارداست متن در هم و عنوان در هم كليدي كلمات و شماره اساس بر استانداردها جستجوي
. ميگيرد صورت

 دقيق ارائه امكان عمومي و اضافي كلمات از كليدي كلمات بازشناسي با هوشمند جستجوگر
.ميدهد كاربران به را نتايج ترين



11

:جستجو نتايج

  .ميباشد دارداستان عنوان و تاريخ ، وضعيت ، استاندارد شماره ، ناشر نام شامل جستجو نتايج
  ماعال آن شماره خارج رده از استانداردهاي براي استانداردي جايگزيني صورت در همچنين
.ميگردد
 كردن هاضاف ، تاريخچه و جزئيات مشاهده ، استاندارد دانلود و نمايش و نمايش پيش امكان

  .است ميسر پايش ليست و مندي عالقه ليست به
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:استانداردها جزئيات

 ادهد نمايش استاندارد آن جزئيات ، جستجو نتايج صفحه در Details گزينه روي بر كليك با
ميشود
ميباشد ميسر صفحه اين در استاندارد دانلود و نمايش پيش ، نمايش امكان

 و اشرن ، زبان ، صفحات تعداد ، وضعيت ، تاريخ ، عنوان ، شماره شامل استاندارد جزئيات
.ميباشد استاندارد كالس
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:استانداردها تاريخچه

. ميباشد پايش مورد استاندارد از اي تاريخچه شامل استاندارد جزئيات صفحه در پائين پانل
.افتدري را عرضه و بازبيني ، نشر تاريخچه خصوص در را الزم اطالعات ميتوان سهولت به

 Withdrawn و Revised و Active حالت سه در استاندارد يك كنوني وضعيت همچنين
.ميشود داده نمايش
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:عالقه مورد استانداردهاي

Add گزينه روي بر كليك با كاربر هر كه است استانداردهايي شامل Favorite سربرگ to
Favorite است كرده اضافه خود مندي عالقه ليست به.
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:استانداردها نمايش پيش

.دارد وجود استاندارد دانلود از قبل سريع صورت به استاندارد اول صفحه نمايش پيش امكان
.باشدمي ميسر نيز است شده محدود آنها دسترسي كه استانداردهايي براي قابليت اين
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:استانداردها نمايش

 امكان ميشود داده نمايش مرورگر نمايشگر در استاندارد ، نمايش آيكن روي بر كليك با
.است ميسر نيز استاندارد استاندارد متن داخل جستجو و پرينت و دانلود
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: سيستم مديريت

  يريتمد جمله از مديريتي امكانات و ميباشد سيستم مدير استفاده مختص بخش اين
 و شتيبانپ نسخه توليد ، گزارشات مشاهده ، ناشران مديريت ، استانداردها مديريت ، كاربران

.ميباشد ميسر سيستم كلي تنظيمات
 ، وششپ تحت استانداردهاي تعداد شامل سامانه كنوني وضعيت از كلي اطالعات همچنين

.آيد مي در نمايش به غيره و كاربران تعداد ، پوشش تحت ناشران تعداد
 و ورود زمان همراه به سامانه آنالين كاربران فهرست شامل جدولي مديريتي داشبورد در

 نيز اريج كاربران از كدام هر نشست به دادن خاتمه امكان و ميشود داده نمايش شده سپري
.است ميسر
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: سيستم تنظيمات

: است تغيير قابل و آمده در نمايش به ذيل دسته 7 در سامانه كلي تنظيمات صفحه اين در
 و فرض شپي كاربر سطح ، دايركتوري اكتيو دامين ، سنجي اعتبار نحوه : اعتبارسنجي -1

.است تنظيم قابل بخش اين در كاربران اوليه اعتبار
 رمز روش و كليد ، استانداردها به دسترسي نحوه ، استانداردها نمايشگر نوع : نمايش-2

.است تنظيم قابل بخش اين در ها استاندارد فايلهاي از محافظت جهت نگاري
.است تنظيم قابل بخش اين در ايميل ارسال جهت سرور ميل مشخصات : ايميل-3
 بخش اين در استانداردها به دور راه از دسترسي جهت سرور FTP مشخصات : پي تي اف-4

.است تنظيم قابل
.است تنظيم قابل بخش اين در پرداخت درگاه اطالعات : پرداخت درگاه-5
  تنظيم ابلق بخش اين در استانداردها بانك به سامانه دسترسي آدرس : استانداردها بانك -6

.است
 ابلق بخش اين در سامانه اطالعات پايگاه به دسترسي آدرس : استانداردها ايندكس -7

.است تنظيم
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:گيري پشتيبان

.يباشدم سامانه داده پايگاه بازنگري و بازيابي ، گيري پشتيبان امكان شامل بخش اين
 نگهداري هاي ياتعمل بهبود جهت نيز گيري پشتيبان تاريخ شده توليد پشتيبان هاي نسخه در
.ميشود ذخيره سامانه از
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:كاربران مديريت

 ، كاربر يشويرا مانند امكاناتي نمايد مديريت را كاربران ميتواند سيستم مدير بخش اين در
.ميباشد ميسر كاربر سطح تغيير و جديد كاربر تعريف ، كاربر حذف

 عريفت دسترسي سطح خود دسته اساس بر و شده تقسيم دسته 6 به سامانه اين در كاربران
.داشت خواهند را شده

جزئيات دنمايش سندانلود سندمديريت
اسناد

فهرست 
اسناد

جستجوي  
Rنوع كاربرADگروه اسناد

smadminAdmin1

smuser1User12

smuser2User23

smlimitLimit4

smnormalNormal5

smbannedBanned6

smguestGuest7
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:كاربر تعريف

.نمايد يفتعر دسترسي سطح همراه به را جديدي كاربر ميتواند سيستم مدير بخش اين در
  است Undefine آنها نوع كه ناشران به كاربران دسترسي سطوح تعيين امكان همچنين

.است رناش آن استانداردهاي نمايش پيش و نمايش ، دانلود شامل سطوح اين است ميسر
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:ناشران مديريت

 ، ناشر شويراي مانند امكاناتي نمايد مديريت را ناشران ميتواند سيستم مدير بخش اين در
.دميباش ميسر ناشر به دسترسي وضعيت تغيير و ناشرجديد تعريف ناشر، حذف

: ناشران وضعيت
•Yes: شود مي كسر كاربر اعتبار از سند هر نمايش يا دانلود ازاي به.
•No: ندارد وجود ناشر اين اسناد نمايش يا و دانلود امكان.
•Free: است اعتبار كسر بدون ناشر اين اسناد دانلود و نمايش.
•Undefine : است مجاز كاربران اختيار در صرفاً ناشر اين اسناد نمايش و دانلود.
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:ناشر تعريف

 .ايدنم تعريف اشتراك نوع همراه به را جديد ناشر ميتواند سيستم مدير بخش اين در
  شده تعريف دسته 8 اساس بر نيز ناشر نوع است الزم سامانه ساختار اساس بر همچنين

.شود تعيين
  تقيم اساس بر سامانه كاربران است الزم گردد تعيين Yes گزينه اشتراك نوع كه صورتي در

 شود تهگرف نظر در صفر استانداردي قيمت كه صورتي در و كافي اعتبار استانداردها گذاري
.باشند داشته خود حساب در استاندارد هر دانلود ازاي به امتياز يك حداقل

: ميگيرد صورت زير شكل به تاريخ اساس بر استانداردها گذاري قيمت
Low از تر پائين استانداردهاي -1 Date قيمت با Low Price
Low مابين استانداردهاي-2 Date و Medium Date قيمت با Medium Price
Medium مابين استانداردهاي-3 Date و High Date قيمت با High Price
High از باالتر استانداردهاي-4 Date مجموع قيمت با High Price و Medium Price
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:استانداردها مديريت

 يرايشو مانند امكاناتي نمايد مديريت را استانداردها ميتواند سيستم مدير بخش اين در
 ستانداردا دسترسي وضعيت تغيير و جديد استاندارد تعريف ، استاندارد حذف ، استاندارد

.ميباشد ميسر

: استانداردها وضعيت
•Available: ميباشد اعضا عموم دسترس در استانداردهاي نشانگر.
•Not Available: ميباشد دسترس قابل غيره استانداردهاي نشانگر.
•Restricted: ميباشد مديران استفاده به محدود استانداردهاي نشانگر.
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:استاندارد تعريف

 زير بايد جديد استاندارد.كند تعريف را جديدي استاندارد ميتواند سيستم مدير بخش اين در
  قرار هتج نظر مد فولدر انتخاب با همچنين شود تعريف استاندارد ناشرين از يكي مجموعه

  يك و ررسيب را انتخابي فولدر داخل فايلهاي كار خود شكل به سامانه ، استاندارد فايل گيري
.ميگرد نظر در استاندارد فايل نام عنوان به را تكراري غيره شماره

  شده عيينت محل در سپس شده رمزنگاري استاندارد فايل استاندارد نگاري رمز كردن فعال با
 و مشاهده قابل سپس شده رمزگشائي فايل ابتدا دانلود هنگام در بلعكس و ميشود ذخيره
 يكسان اريرمزنگ كليد با سامانه طريق از صرفاً استاندارد فايل ترتيب بدين .ميگردد دانلود
.است مشاهده و دسترسي قابل
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:گزارشات

 ، ناشران ، كاربران وضعيت از گزارش توليد به نسبت ميتواند سيستم مدير بخش اين در
  و ناشران ، كاربران اساس بر گزارشات كردن فيلتر امكان .نمايد اقدام سيستم و استانداردها

 در گزارش ذخيره و چاپ قبيل از امكاناتي همچنين .ميباشد ميسر ناشر وضعيت و كاربر نوع
.دارد وجود نيز اكسل و pdf همچون فايلهايي قالب
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:تحليل و تجزيه

 و ناشران ، كاربران وضعيت تحليل تجزيه به نسبت ميتواند سيستم مدير بخش اين در
 ، كاربران اساس بر نمودارها كردن فيلتر امكان .نمايد اقدام نمودار قالب در استانداردها

.ميباشد ميسر استانداردها روي بر عملياتي دادهاي رخ و ناشران




