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:ما درباره

زمینه عرضه در  1385سال از موسسه کتابهاي الکترونیک هرکولس 

. می نمایدسیستمهاي مدیریت استانداردهاي بین المللی فعالیت 

ن گسترده این موسسه با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون استاندارد به عنوا

.ترین مرکز ارائه استانداردهاي بین المللی در کشور فعالیت می نماید



:راهبردي مشتریان

  تحقیقاتی مراکز ، شرکتها ، کارخانجات ، صنایع از بسیاري در ما محصوالت

هستند ما هاي سرمایه ما مشتریان تمامی.است استفاده حال در دانشگاهی و

.هستیم کشور بزرگ مراکز و صنایع نیاز پاسخگوي میبالیم خود به اینحال با 
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Standards معرفی Manager:

 ویسین برنامه و طراحی موسسه نویسی برنامه مجرب تیم توسط افزار نرم این

Worldwide افزار نرم از طراحی اولیه الگوي .است شده Standards Plus

 یرتغی به توجه با شده سعی که است بوده متحده ایاالتIHSشرکت به متعلق

 طراحی فزارا نرم مهندسی روشهاي اعمال با تر منعطف و بیشتر امکاناتی با ساختار

 اعمال و کاربران سنجی نیاز و اولیه هاي نسخه بازخوردهاي آوري جمع .شود

 یاربس سامانه فعلی نسخه است شده باعث جدید امکانات ایجاد و تغییرات

  .شود عرضه کاربران نیازهاي با همگون امکانات با و تر کاربرپسند
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:اصلی صفحه

 نمایش و کردن فیلتر ، سازي مرتب ، جستجو براي امکاناتی شامل سیستم اصلی صفحه
  .میباشد استانداردها
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:کاربران ورود

 در شده محافظت و ایمن کامالً شکل به جدید کاربر نام ثبت امکان با کاربران ورود صفحه
.است شده طراحی امنیتی تهدیدات مقابل
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:سامانه ثبت

 پیغام با باشد دهنش ثبت سامانه که صورتی در است سیستم برروي شدن ثبت نیازمند سامانه
  عنوان به اختصاصی اي شماره ثبت جهت و رسیده کاربر اطالع به امر این خطایی

MachineIDشود می اعالم .
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: سامانه تنظیمات

 پایگاه هب اتصال تنظیمات صفحه شوید می سامانه محیط وارد که است بار اولین براي اگر
.شود می داده نمایش سامانه بانک و داده
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: استاندارد جستجوي

 انجام جستجوگر هوشمند موتور توسط استاندارد شماره اساس بر استانداردها جستجوي
.میپذیرد
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: جستجو نتایج

 .میباشد دارداستان عنوان و تاریخ ، وضعیت ، استاندارد شماره ، ناشر نام شامل جستجو نتایج
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: سامانه وضعیت

 تقابلی لحاظ از شبکه و سیستم وضعیتStatus کلید روي کلیک با توانید می همواره شما
.کنید مشاهده دسترسی
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: استانداردها نمایش

 نلوددا امکان میشود داده نمایش سامانه نمایشگر در استاندارد ،View آیکن روي بر کلیک با
.است میسر نیز استاندارد استاندارد متن داخل جستجو و پرینت و
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: استانداردها مدیریت

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

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

 یريگ گزارش امکان و شده داده نمایش در سامانه رویدادهاي کلیه از گزارشی بخش این در
دارد وجود آن از



16

: گیري پشتیبان

 پشتیبان هاي خهنس بازگردانی و گیري پشتیبان به نسبت میتواند سیستم مدیر بخش این در
نماید اقدام سامانه به
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:گیري گزارش

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




