Fast XML Uploading System

شیوه ثبت شناسه  DORبرای مقاالت
نشریات و همایشها میتوانند با استفاده از وبسرویس پایگاه  ISCدوره های نشریه/همایش را به طور خودکار از سامانه
مدیریت نشریه/همایش به  ISCارسال نمایید .چندنکته برای برقراری ارتباط درست به شرح زیر میباشد:


پس از دریافت فایلها لینک تصدیق توسط  ISCفراخوانی خواهد شد .فراخوانی لینک تصدیق دقیقا پس از بررسی
اطالعات توسط  ISCبرای نمایه شدن دوره مربوطه انجام خواهد گرفت .با توجه به اینکه تا آن زمان لینک تصدیق
فراخوانی نمیشود ،میتوان وضعیت در دست بررسی را به کاربر نشریه نشان داد.



نیاز است در لینک تصدیق عبارت  status=okقرار داده شود .کارشناسان  ،ISCپس از بررسی دوره مربوط،

کلمه  okرا با یکی از وضعیتهای مربوطه جایگزین و فراخوانی خواهند کرد.




پس از دریافت تصدیقنامه ،با توجه به مقادیر  ،statusوضعیت دوره میتواند یکی از موارد زیر باشد که نیاز
است به نشریه اعالم گردد.
مقدار  rejectedبه معنای رد شدن دوره
مقدار  previouslyIndexedبه معنای قبال نمایه شده است
مقدار  returnRequestbyPublicationبه معنای درخواست برگشت توسط نشریه
مقدار  repetitiousبه معنای ارسال تکراری
مقدار  okبه معنای نمایه شد
نشریه می تواند جزییات نتیجه بررسی دوره را در سامانه بارگذاری سریع اطالعات ( )https://xml.isc.ac

مشاهده کند که شما می توانید با پیغامی این موضوع را به کاربر نشریه اطالع دهید.


دریافت پیغام  Successبه عنوان خروجی از تابع  GetFile_issnپس از ارسال اطالعات به وب سرویس
به معنای انجام عملیات با موفقیت بوده است و در غیر این صورت ارتباط به درستی انجام نشده است و نیاز است
نشریه آگاه باشد که اطالعات ارسال نشده است.



خروجی های تابع  GetFile_issnو  GetFileبه شرح زیر است :
Success
Error: Duplicate submission
Error: Need to update journal information in xml.isc.ac
Error: NOT Indexed in ISC
Error: Incorrect Username or password



نام کاربری و رمزعبور در پاسخ به درخواست شرکت پشتیبانی کننده ارسال خواهد شد.

آدرس پشتیبانیarabicjournals@isc.ac ،englishjournals@isc.ac ، persianjournals@isc.ac :
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نام رویه و پارامتر های ارسالی (همه از نوع رشته)

آدرس وب سرویس

GetFile_issn (title, issn, lockinfo, year, vol, issue, fileNo,
fileUrl, ackUrl, filename, keyinfo, confcode, vol_title,
)confllevel, isconf
https://xml.isc.ac/iscServer/ISC_Service_item.svc

توضیح پارامتر

نام پارامتر

عنوان نشریه یا همایش

title

شاپا

issn

نام کاربری شرکت شما

lockinfo

سال

year

دوره

vol

شماره (فقط برای نشریه ها ،برای همایش ها مقدار صفر ارسال شود)

issue

تعداد مقاله

fileNo

آدرس فایل فشرده شده حاوی فایل های  PDFو )XML

fileUrl

آدرس تصدیقنامه

ackUrl

نام فایل فشرده موجود در  fileUrlبه منظور چک درستی

filename

گذرواژه داده شده به شرکت شما

keyinfo

کداختصاصی همایش توسط ( ISCفقط برای همایش ها)

confcode

عنوان دقیق دوره برگزار شده همایش (فقط برای همایش ها)

vol_title

سطح همایش (فقط برای همایش ها)

confllevel

همایش :مقدار یک ،نشریه :مقدار صفر

isconf
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