
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 
  
  
  

   دستورالعمل
   پرتال

    :        MH - WI –305/0 مدركکد 
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  پست سازمانی
مدیر دفتر فناوري اطالعات 

  و ارتباطات
معاون برنامه ریزي و 

  مدیر عامل  تحقیقات
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عبداالحمید عباس 
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  :هدف -1

ق آن نحوه که از طریباشد می بروزرسانی محتویات و مستندات پرتال شرکت گردش کارهدف از تهیه این دستورالعمل ارائه 
 ،بین پرتالمخاط بروزرسانی پرتال شفاف و روشن گردد، همچنین ضمن حصول اطمینان از ارائه اطالعات بروز و مورد نیاز

  صحت اطالعات اطمینان حاصل شود. نسبت به

   دامنه کاربرد: - 2 

رکت را بـر  شـ پرتـال اینترنتـی    اطالعات وبروزرسانی ورود وظیفه کهشهرستان اهوازتوزیع نیروي برق  شرکت واحدهاي کلیه
  عهده دارند.

  اختصارات و مسئولیت ها:  تعاریف، عالئم، - 3

  اختصارات:  تعاریف، عالئم،-3-1

طریق  و خدماتی است که سازمان از ارچه براي مدیریت اطالعاتدرگاهی اینترنتی یکپ پرتال سازمانی پرتال : -3-1-1

  بستر وب به مخاطبین خود ارائه می دهد.

یست براساس الزامات و نیازهاي مخاطبین پرتال شرکت در مطالب، محتوي و مستنداتی است که می با اطالعات : -3-1-2
  پرتال درج گردد.

کت به عنـوان مسـئول درج اطالعـات و بـروز رسـانی آن      فردي است که از طرف هر واحد شرربر ثبت کننده: کا -3-1-3
  گردد.معرفی می

  کارشناس دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات.مسئول پرتال : 

  مسئولیت ها: -3-2
ورد نیـاز مخـاطبین شـرکت    ، اطالعات و خـدمات مـ  هاي باالدستیبایست براساس الزامات سازمانکلیه واحدهاي شرکت می

  نسبت به درج و بروزرسانی اطالعات و محتوي در پرتال اقدام نمایند.

  نمایی و آموزش نمایندگان واحدها.دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد زیر ساخت هاي مورد نیاز، راه
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  : مدیر واحد مربوطه . تأیید کننده اطالعات

عیـین  هاي زمانی ت هر واحد): ثبت اطالعات و بررسی آن از جهت نیاز به بروزرسانی در بازهکاربر ثبت کننده محتوي(نماینده 
  شده بر اساس نوع محتوي.

  اخذ تاییدیه اطالعات از تأیید کننده اطالعات -

  :شرح عملیات -4

  الف) درج اطالعات

 .وتکمیل فرم ....   عرفی کتبی نماینده هر واحد به دفتر فناوري اطالعاتم - 1         

 ماینده معرفی شده در خصوص نحوه درج و بروزرسانی اطالعات . توجیه ن -2  

  ات و جانمایی توسط مسئول پرتال.ارسال محتوي اولیه توسط نماینده واحد جهت تعیین معماري اطالع -3        

  و تخصیص شناسه و رمز جهت دسترسی به پرتال. کاربر ثبت کننده آموزش-4         

  ب) بروزرسانی         

ه نسبت تناسب با نوع محتوي درج شداطالعات ارسالی آنها در پرتال درج شده است، می بایست م هک دفاتريکلیه -1        
  به بروزرسانی و انجام تغییرات الزم اقدام نمایند.

رتال ی پکارگروه بروزرسان بازبینی و بررسی فعالیت هاي انجام شده در خصوص درج و بروزرسانی اطالعات توسط-2       
  شرکت.

 :نماینده ارتباط قطع

 عدم باعث هک دلیلی هر یا و مدت طوالنی مرخصی کاري، ارتباط قطع ، جابجائی محض به موظفند شرکت واحدهاي کلیه

 و اطالعات فناوري دفتر به کتبی بصورت و سریعاً را مراتب ، گردد سایت رسانی بروز نمایندگان توسط دهی سرویس

 واحد سوي از اطالع عدم صورت در .گردد اقدام ایشان دسترسی سطوح نمودن مسدود به نسبت ات دهند اطالع ارتباطات

 در صورتی که براساس گزارشات .بود خواهد واحد آن مدیر عهده بر آمده پیش مشکالت و عواقب کلیه مسئولیت مربوطه
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ب کاربري تواند حساناوري اطالعات می، کاربر ثبت کننده اقدام به درج و بروزرسانی اطالعات ننماید، دفتر فسیستمی

  غیرفعال نماید.مربوطه را بطور موقت 

  مراجع و منابع : -5

و الزامات سیسـتم تضـمین کیفیـت      OHSAS 18001 ,  ISO 14001  , ISO 9001 استاندارد هاي   -5-1
  سایر مشتریان

  نگهداري سوابق : -6

 گردد. یم ينگهدار .....................سال در دفتر ........... سوابق به مدت  هیکل -6-1

  : پیوست ها -7

  فرم درخواست دسترسی پرتال


