
CardioSource Plus για Ιδρύματα Οδηγός χρήσης 
www.cardiosource.org 

1. Πως οι Ανθρωποι στο Δικό μου Ιδρυμα Αποκτούν Πρόσβαση στο  CardioSource Plus? 
Μπορείτε απλά να μεταβείτε στον (δικτυακό τόπο) www.cardiosource.org/cardiosourceplus όπου θα 
δείτε μια λίστα με όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο CardioSource Plus. Παρακαλώ 
σημειώστε ότι κάθε χρήστης πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασής του ACC (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό παρακάτω) πριν κάνει κλικ σε 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε και προσπαθήσετε 
να εισάγετε ένα προϊόν στη λίστα CardioSource Plus, το σύστημα θα σας ζητήσει να αγοράσετε το 
προϊόν. 
 
Η πρόσβαση στο CardioSource Plus χορηγείται μέσω της διεύθυνσης IP. Κατά την εγγραφή σας, θα 
πρέπει να παράσχετε το ACC με το εύρος των διευθύνσεων IP που χρησιμοποιεί το ίδρυμα σας. Όποτε 
κάποιος μεταβαίνει στον σύνδεσμο www.cardiosource.org/cardiosourceplus μέσω μίας από αυτές τις 
διευθύνσεις IP, θα ξέρουμε να του δίνουμε πρόσβαση στο CardioSource Plus. 
 
Μπορείτε να γνωρίζετε ότι η συνδρομή σας είναι ενεργή αν το διαφημιστικό έμβλημα στην κορυφή της 
οθόνης, αναφέρει "CardioSource Plus για Ιδρύματα" και όχι απλώς "CardioSource." Δείτε παρακάτω 
ένα παράδειγμα. 

 
 
 

 
2. Γιατί Πρέπει να Συνδεθώ Ωστε Να Αποκτήσω Πρόσβαση στα Μεμονωμένα Προϊόντα εντός 

του CardioSource Plus; 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω απευθείας σύνδεσης ACC, 
όπως τα SAPs, Συναντήσεις κατόπιν Παραγγελίας, κλπ θα πρέπει επίσης να συνδεθείτε 
χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας ACC. Αυτό διασφαλίζει τη 
δυνατότητα να μπορούμε να εντοπίσουμε τις προσωπικές πιστώσεις CME / CE και MOC. 

 
 

Συνδεθείτε Χρησιμοποιώντας τα Προσωπικά Δεδομένα Όνομα Χρήστη και Κωδικό 
Πρόσβασης 

http://www.cardiosource.org/cardiosourceplus
http://www.cardiosource.org/


 Υφιστάμενο μέλος ACC (όλα τα μέλη ACC έχουν ένα υπάρχον όνομα χρήστη / 
κωδικό πρόσβασης)  
Οποιοσδήποτε διαθέτει σήμερα όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης CardioSource / 
ACC θα πρέπει να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί. Συνήθως το όνομά του είναι η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και ο κωδικός πρόσβασης είναι το πρώτο 
αρχικό του επωνύμου του (με πεζά γράμματα) ακολουθούμενη από αριθμό 6-7 
ψηφίων της ταυτότητας του ACC. Σε όλα τα μέλη ACC έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη / 
κωδικός πρόσβασης όταν έγινε μέλος ή / και συνάδελφος. 

  

 Νέος χρήστης (Μη Μέλος ACC)  
Οσοι που δεν έχετε ποτέ συνδεθεί στο CardioSource θα πρέπει να μεταβείτε στο  
www.cardiosource.org. Στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, θα πρέπει να κάνετε 
κλικ στο κουμπί Sign Up Now (Συνδεθείτε Τώρα) και στη συνέχεια να επιλέξετε την 
επιλογή Register (Εγγραφή) για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Το Όνομα χρήστη 
και ο κωδικός πρόσβασης θα δημιουργηθηθούν αυτόματα εκείνη τη στιγμή. 
 

 Δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε το δικό σας όνομα χρήστη / κωδικό ACC;  

Εσείς και οι χρήστες σας μπορείτε να καλέσετε το Resource Center της ACC στο 
800-253-4636, εσωτ. 5603 για την πρόσθετη υποστήριξη ή / και για να διευκρινιστεί 
εάν έχετε ήδη ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είναι κρίσιμο να 
απόσχετε από τη δημιουργία ενός νέου ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης, αν 
έχετε ήδη ένα. 

 

4. Πώς Μπορώ να Γνωρίζω Τι περιλαμβάνεται στην Δική μου Συνδρομή CardioSource Plus?;  
Μπορείτε να δείτε μια λίστα προϊόντων που περιλαμβάνονται στη συνδρομή μέσω μετάβασης στο 
www.cardiosource.org/csplus και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Click here to access your products” 
("Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα προϊόντα σας") (όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 παρακάτω). Το Σχήμα 2 
αποτελεί δείγμα μίας λίστας προϊόντων.  
 
* Παρακαλώ σημειώστε ότι για να μπει κάποιο από τα προϊόντα σε αυτή τη σελίδα, θα πρέπει να 
είστε συνδεδεμένοι. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, θα δείτε το κουμπί Αγορά Τώρα στη σελίδα του 
κάθε προϊόντος. 

Εικόνα 1 – Πρόσβαση στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο CardioSource Plus. 

http://www.cardiosource.org/
http://www.cardiosource.org/csplus


 

 



Εικόνα 2.  Δείγμα λίστας των προϊόντων στο CardioSource Plus 

 
 

 

3. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο CardioSource Plus από απόσταση;  

Το CardioSource Plus είναι προσβάσιμο από απόσταση μόνο μέσω του VPN του ιδρύματός σας. 
Ανάλογα με το πώς το VPN σας έχει ρυθμιστεί, μπορεί να υπάρχουν τείχοι προστασίας (firewalls) ή 
περιορισμοί φασματικού εύρους (bandwidth) που σας εμποδίζουν να αποκτήσετε πρόσβαση ή 
πλήρη πρόσβαση σε μέρος του περιεχομένου σε CardioSource Plus (γενικά τα προγράμματα των 
Συναντήσεων μέσω Παραγγελίας επηρεάζονται περισσότερο από αυτό). Το ACC δεν είναι σε θέση 



να κάνει τίποτα γι'αυτό. Μπορείτε να αλλάξετε το μοντέλο πρόσβασης του ιδρύματός σας στο 
CardioSource Plus για να εξαλειφθούν αυτά τα προβλήματα. 

 
Επικύρωση (Authentication) μέσω URL Αναφοράς (Referring URL) είναι το εναλλακτικό 
μοντέλο πρόσβασης. Για να ρυθμιστεί αυτό, το τμήμα πληροφορικής του ιδρύματός σας, θα 
πρέπει να δημιουργήσει μια προστατευμένη σελίδα (που σημαίνει ότι οι χρήστες θα πρέπει να 
συνδεθούν με ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από το 
φορέα τους ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη σελίδα), το οποίο περιέχει ένα σύνδεσμο στο 
www.CardioSource.org. 
 
 
Το τμήμα πληροφορικής του ιδρύματός σας παρέχει το ACC με σύνδεση σε αυτή την  
προστατευμένη σελίδα, και στη συνέχεια το www.CardioSource.org θα αναγνωρίζει όλα τα 
κλικ/εμφανίσεις από αυτή ως μέρος του λογαριασμού σας CardioSource Plus. Σημαντική 
Σημείωση: Η σελίδα αναφοράς πρέπει να είναι http αντί για https ώστε αυτό να λειτουργήσει.  
 
Εάν το ίδρυμά σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοντέλο επικύρωσης URL αναφοράς, τότε 
τα δεδομένα που το CardioSource Plus παρέχει (το οποίο περιλαμβάνει τη συνεχή ροή βίντεο 
Flash, Silverlight, κλπ) πρέπει να αναμεταδίδονται μέσω της σύνδεσής σας από απόσταση. 

 


