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ECE.DOC.Introduce ECE

سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران
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 -1مقذمه
پشيتکل تبادل الکتشيویکی مکاتبات  ECEبٍ مىظًس ایداد سيضی بشای تًلیذ وسخٍ الکتشيویکی مکاتبات آمادٌ
ضذٌ است .دس وسخٍَای پیطیه ایه پشيتکل امکان ایداد سىاسیًی دسخًاست ي پاسخ بیه فشستىذٌ ي گیشوذٌ
میسش وبًدٌ ي فقظ پشيتکل مؼغًف بٍ خًد وامٍ ي سسیذ آن بًدٌ است .اما دس وسخٍ  2.0ػاليٌ بش وامٍ ي سسیذ
آن ،امکان اسسال دسخًاست اعالػات دس خػًظ وامٍ ،يضؼیت پطتیباوی اص پشيتکل ي  ...اص عشف فشستىذٌ بٍ
گیشوذٌ دس وظش گشفتٍ ضذٌ است.

 -0هذف
َذف اص ایه مستىذ مؼشفی ي تطشیح اوًاع دسخًاستَای قابل اسائٍ ي وحًٌ پاسخ بٍ آوُا است.

 -3محتوا
دس ایه سىذ دسخًاستَای صیش تؼشیف ي تطشیح خًاَىذ ضذ:
دسخًاست ( :)1دسخًاست اػالم يضؼیت پطتیباوی پشيتکل  ECEدس ساماوٍ مقابل.
دسخًاست ( :)0دسخًاست آخشیه يضؼیت وامٍ اسسال ضذٌ دس ساصمان گیشوذٌ.
دسخًاست ( :)3دسخًاست اسسال وامٍَای مشتبظ مشبًط بٍ وامٍ دسیافت ضذٌ.
دسخًاست ( :)4دسخًاست اسسال مدذد یک وامٍ.
دسخًاست ( :)5دسخًاست اسسال پیًست(َای) یک وامٍ.
دسخًاست ( :)6دسخًاست اسسال سسیذ یک وامٍ.
دسخًاست ( :)7دسخًاست دسیافت گًاَیىامٍ ساماوٍ مقابل.
الصم بٍ رکش است کٍ ضماسٌَای دسج ضذٌ بشای دسخًاستَا ػیىاً دس خًد پشيتکل استفادٌ میضًد ،بذیه
مؼىی کٍ ضشح اسائٍ ضذٌ بشای َش دسخًاست فقظ بٍ مىظًس مؼشفی ي بشداضت غحیح اص دسخًاست است ي دس
سيال دسخًاست ي پاسخ استفادٌ ومیضًد .بٍ ػىًان ومًوٍ وحًٌ استفادٌ اص ضماسٌ دسخًاست بٍ ضکل صیش خًاَذ
بًد.
><Requests
><RequestNo> </RequestNo
><RequestNo> </RequestNo
…
></Requests
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 -4شرح درخواست
-1-4درخواست ( : )1دس ایه دسخًاست َش یک اص ساصمانَای عشفیه (گیشوذٌ یا فشستىذٌ) میتًاوىذ اص
يضؼیت کلی پطتیباوی پشيتکل  ECEدس ساماوٍ عشف مقابل مغلغ ضًوذ .دسخًاست فًق مًاسد صیش سا پًضص
میدَذ:
اص کذام وسخٍ پشيتکل  ECEپطتیباوی میضًد.
کذام دسخًاستَا اص عشف ساصمان مقابل پطتیباوی میضًد.
آیا اص سمضوگاسی ي امضاء سقًمی پطتیباوی میضًد یا خیش.
گیشوذٌ دسخًاست فًق دس غًست پطتیباوی ،ملضم بٍ پاسخ سٍ مًسد باال میباضذ.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای غیش مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس پاسخ تُیٍ ي
اسسال می ضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس پاسخ مشاخؼٍ ضًد).
-2-4درخواست ( : )0دس ایه دسخًاست ساصمان فشستىذٌ پس اص اسسال وامٍ میتًاوذ آخشیه يضؼیت وامٍ
اسسالی دس وشمافضاس ساصمان گیشوذٌ سا خًیا ضًد ي ساصمان گیشوذٌ دس غًست پطتیباوی دسخًاست فًق ،ملضم بٍ
پاسخگًیی است.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس پاسخ تُیٍ ي اسسال
میضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس پاسخ مشاخؼٍ ضًد).
-3-4درخواست ( : )3ساصمان گیشوذٌ وامٍ میتًاوذ دسغًست ویاص اص ساصمان فشستىذٌ دسخًاست ومایذ تا
کلیٍ وامٍَای مشتبظ با وامٍ فشستادٌ ضذٌ اص ساصمان فشستىذٌ سا دسیافت ومایذ ي ساصمان فشستىذٌ دس غًست
پطتیباوی دسخًاست فًق ،ملضم بٍ پاسخگًیی است.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس وامٍ تُیٍ ي اسسال
میضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس وامٍ مشاخؼٍ ضًد).
-4-4درخواست ( : )4ساصمان گیشوذٌ با تًخٍ بٍ ضشایغی َمچًن دسیافت واقع وامٍ ،مخذيش بًدن
محتًای وامٍ ي غیشٌ میتًاوذ اص ساصمان فشستىذٌ دسخًاست ومایذ تا وامٍ اسسالی سا مدذداً اسسال ومایذ ي ساصمان
فشستىذٌ دس غًست پطتیباوی دسخًاست فًق ،ملضم بٍ اسسال مدذد وامٍ میباضذ.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس وامٍ تُیٍ ي اسسال
می ضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس وامٍ مشاخؼٍ ضًد).
-5-4درخواست ( : )5ساصمان گیشوذٌ میتًاوذ بستٍ بٍ وًع ویاص خًد (بٍ ػىًان مثال واقع بًدن
پیًست(َا) ،حزف غیش ػمذی پیًست(َا) دس وشمافضاس ساصمان گیشوذٌ ي غیشٌ) اص ساصمان فشستىذٌ دسخًاست
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ومایذ تا پیًست(َای) وامٍ اسسالی سا مدذداً اسسال ومایذ ي ساصمان فشستىذٌ دس غًست پطتیباوی دسخًاست فًق،
ملضم بٍ پاسخ میباضذ.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس وامٍ تُیٍ ي اسسال
میضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس وامٍ مشاخؼٍ ضًد).
 -6-4درخواست ( : )6اگش بٍ َش دلیلی سسیذ وامٍ اص ساصمان گیشوذٌ بٍ ساصمان فشستىذٌ اسسال وطذ ،ساصمان
فشستىذٌ میتًاوذ دسخًاست اسسال مدذد سسیذ وامٍ سا اص ساصمان گیشوذٌ داضتٍ باضذ ي ساصمان گیشوذٌ دس
غًستی کٍ ایه دسخًاست سا پطتیباوی میومایذ ،ملضم بٍ اسسال مدذد سسیذ میباضذ.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس سسیذ تُیٍ ي اسسال
میضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس سسیذ مشاخؼٍ ضًد).
-7-4درخواست ( : )7دس ایه دسخًاست َش یک اص ساصمانَای عشفیه (گیشوذٌ یا فشستىذٌ) میتًاوىذ اص
ساصمان مقابل دسخًاست ومایىذ تا  Certificateآن ساصمان سا اسسال ومایذ ي گیشوذٌ ایه دسخًاست دس غًست
اػالم پطتیباوی اص ایه دسخًاست ،ملضم بٍ پاسخ میباضذ.
ایه دسخًاست اص وًع دسخًاستَای غیش مشتبظ با وامٍ است ي پاسخ آن با استفادٌ اص ساختاس پاسخ تُیٍ ي
اسسال می ضًد (بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس پاسخ مشاخؼٍ ضًد).

 -5ساختار درخواست
 -1-5نامه ()Letter
اگش دسخًاست دسخػًظ وامٍ خاغی باضذ فشستىذٌ دسخًاست میبایست اعالػات مشبًط بٍ وامٍ سا دس ایه
ػىػش( )Elementقشاس دَذ (دسخًاستَای ضماسٌ دي ،سٍ ،چُاس ،پىح ي ضص) ي اگش دسخًاست مشبًط بٍ وامٍ
خاغی ومیباضذ فشستىذٌ دسخًاست میتًاوذ ایه ػىػش سا حزف ومایذ (دسخًاستَای ضماسٌ یک ي َفت).
بشای اعالػات بیطتش دس ایه صمیىٍ بٍ سىذ مؼشفی ساختاس پشيتکل وسخٍ  -2.0ساختاس وامٍ مشاخؼٍ ضًد.
 -0-5درخواستها()Requests
ایه ػىػش بشای دسج ضماسٌ دسخًاستَا دسوظش گشفتٍ ضذٌ است .ضماسٌ َش دسخًاست دس ػىػش تکشاسپزیش
 RequestNoقشاس میگیشد.
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