راهنمای استفاده از نرم افزار
اندروید سامانه بازرسی

پیرو درخواست مرکز سالمت و در راستای ارائه خدمات بهتر به همکاران ارجمند نسخه اندروید سامانه بازرسی
جهت استفاده و بهره برداری تقدیم می گردد.
نسخه کامل این نرم افزار هم اکنون در اختیار تمامی واحدهای دانشگاهی قرار گرفته است
خواهشمند است این راهنما را با دقت و بصورت کامل مطالعه فرمایید.
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جهت استفاده از برنامه بازرسی نسخه اندروید الزم است به قوانین ذیل عنایت داشته باشید:
-1برای استفاده از نرم افزار می بایست از اندروید نسخه 4یا باالتر استفاده فرمایید.
-2اجازه ورود به نرم افزار اندروید بازرسی صرفا برای سمت هایی که امکان بازرسی دارند مقدور می باشد.
-4در هر مرتبه دریافت اطالعات از سرور می توانید حداکثر  20واحد را انتخاب و ذخیره نمائید.
-5واحد هایی که مختصات جغرافیایی آن ها ثبت نشده است در دسترس نمی باشد.
-6در صورتی امکان دریافت اطالعات جدید از سرور امکان پذیر است که همه بازرسی های ثبت شده ،روی سرور
ارسال شده باشد
-7تاریخ و زمان ثبت بازرسی  ،معادل با تاریخ و زمان ارسال بازرسی به سرور است.
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ورود به برنامه
جهت ورود به نرم افزار نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید:

سمت خود را انتخاب کنید.
سمت های کاربری شما در این بخش نمایش داده می شود با انتخاب هر یک از حساب های کاربری به واحد های
زیر مجموعه آن دسترسی دارید.
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عملیات مورد نظر خود را انتخاب کنید:

-1واحد های سرور
این بخش فقط در صورتی که بصورت آنالین وارد نرم افزار شوید قابل دسترس است این بخش امکان دسترسی به
واحد های زیر مجموعه موجود در سرور بازرسی را مقدور می سازد.
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جستجو واحد:
در صورتی که واحد خاصی مد نظر شما می باشد می توانید با وارد کردن اطالعات ،واحد مورد نظر را جتسجو نمائید ددر غیر
این صورت با زدن گزینه جستجو تمام واحد های مرتبط با تقسیمات سمت کاربری شما نمایش داده خواهد شد.

واحد یا واحد های مورد نظر را انتخاب نمایید(حداکثر تا  20واحد) تا در کارتابل واحد(جهت انجام بازرسی) ذخیره شوند.
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در صورتی که واحد ها انتخاب شده مورد تایید می باشد گزینه بارگزاری را انتخاب نمایید.
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 -2کارتابل واحد ها
این قسمت بصورت آفالین و آنالین قابل دسترسی می باشد .در این قسمت واحد هایی که از سرور دریافت کرده اید به شما
نمایش داده می شود  ،شما می توانید با انتخاب واحد مورد نظر ،بازرسی های قبلی ثبت شده روی واحد را مشاهده بفرمائید
و همچنین می توانید بازرسی جدید برای واحد ثبت نمایید .جهت انتخاب واحد می بایست بروی نام واحد کلیک کنید.

 2.1ثبت بازرسی:
پ س از انتخاب واحد و مشاهده بازرسی های قبلی مرتبط ؛ جهت ثبت بازرسی جدید گزینه
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را انتخاب نمایید.

اطالعات ثبت بازرسی را وارد نمایید:

تاریخ و ساعت بازرسی را دقیقا انتخاب نمایید تا در فرم مربوطه ثبت گردد.

برای نمایش چک لیست ها گزینه ادامه را بزنید.
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 2.1.1انتخاب چک لیست :
چک لیست مورد نظر را انتخاب نمایید .امکان انتخاب چند چک لیست بصورت همزمان مقدور می باشد.

سواالت چک لیست درخواستی برای شما باز شده است و می توانید بازرسی را انجام دهید.

نکته :در لیست سواالت هر یک از سواالت با رنگ خاصی تفکیک شده است که مفاهیم آن به شرح ذیل می باشد:
-1رنگ سبز :برای سواالتی است که پاسخ داده شده است.
 -2رنگ زرد :برای سواالت غیرفعال می باشد(.در صورتی که جواب سوال مرتبط تغییر کند وضعیت این سواالت فعال می شود)
-3رنگ قرمز :سواالتی که پاسخی برای آنها ثبت نشده است.
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در پایان سواالت شما می توانید چک لیست های دیگر را هم پر کنید و بازرسی خود را تکمیل نمایید.

اطالعات بازرسی را تایید و ثبت بازرسی را بزنید.

.
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ارسال بازرسی به سرور
این بخش در صورتی که بصورت آنالین وارد نرم افزار شوید در دسترس می باشد ،جهت ارسال بازرسی ها به سرور بازرسی
به این قسمت مراجعه نمایید .بازرسی هایی که می خواهید به سرور ارسال کنید را انتخاب نمایید.

با انتخاب بازرسی و گزینه ارسال اطالعات به سرور ارسال و ثبت می گردد.
جهت اطمینان از صحت اطالعات ارسال شده به سرور بازرسی  ،میتوانید بازرسی های خود را در کارتابل کاری بخش بازرسی
های اندروید من مشاهده نمایید.
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طراحی و اجرا
شرکت مهندس نوین رایانه مبتکر
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