
و بانک اط�عاتی خام برنامه ميباشد :برنامه ای که در اختيار شما قرار گرفته شامل يک فايل نصبی

.دو بار کليک نماييد تا فرايند نصب آغاز گردد setup.exeبرای شروع نصب بر روی فايل

برای اين کار ھنگامی که برنامه به صفحه دريافت مسير برنامه. نصب نماييد \:cتوصيه ميگردد برنامه را در درايوی غير از درايو
و آن را در درايوی که ويندوز کامپيوترتان نصب نيست، مثل درايو  :نصب نماييد \:dرسيد، مسير نصب را تغيير داده

.از اين برنامه باشند را نيز انتخاب نماييد تا ساير کاربران قادر به استفاده Everyoneدر اين صفحه گزينه



و فايل و مطابق تصاوير   dbpath.txt پس از اتمام نصب داخل پوشه ای شويد که برنامه را نصب نموده ايد را انتخاب
:فول کنترل را برای آن تعيين نماييد  permissionزير، اجازه يا 



ب Shareپس از نصب برنامه بانک اط�عاتی را بر روی يک درايو .ر روی يکی از کامپيوتر ھای مرکز کپی نماييدشده

و سپس پوشه ای که بانک در آن قرار دارد به اشتراک توجه نماييد که اين بانک تنھا بر روی يکی از کامپيوترھای مرکز کپی شده
و سيستم ھا به آن متصل گردند .گذارده ميشود تا ساير کاربران

و اعطای يا Permissionنکته بسيار مھم اين است که مسئول شبکه ميبايست از به اشتراک گذاری بانک و بر روی writeنوشتن
.بانک اطمينان حاصل نمايد

.پس از اتمام نصب بر روی آيکن برنامه که بر روی دسکتاپ کامپيوترتان ايجاد شده است دابل کليک نماييد

ب و از شما مسير بانک اط�عاتی را خواھد خواستبا اين کار پنجره ای :ه نمايش درخواھد آمد



و. پس از باز شدن پنجره مربوط به محلی برويد که بانک اط�عاتی در آن کپی شده است اگر بانک در محلی غير از کامپيوتر شما
.را انتخاب نمايددر محلی در شبکه قرار داده شده، از کارشناس شبکه خود درخواست نماييد تا بانک 

و يا و يا تغيير قرار گرفتن محل بانک در شبکه پس از انتخاب بانک، بنا بر ھر دليلی، مثل انتخاب اشتباه بانک
:استفاده نماييد" بازنشانی مسير بانک"کامپيوترتان، جھت شناسايی مجدد بانک به برنامه از دکمه 



ب پس :استفاده نماييد١و کلمه عبور١:ه برنامه، از نام کاربریاز طی مراحل با= برای اولين ورود

:ظاھر ميگردد GUIDپس از انجام عمل فوق، پنجره ای مبنی بر درخواست ثبت شناسه برنامه يا

و راه اندازی نرم افزار نصب شناسه برنامه است پس از دريافت شناسه مرکز که برای ھر مرکزی. اولين گام در نصب
:است، ھمانند تصاوير زير برای ثبت آن اقدام نماييدمتفاوت 



و مرکز شما را به شما GUIDدقت داشته باشيد که پس از ورود پيامی به نمايش درخواھد آمد که نام استان، شھرستان
 GUIDدر مرحله ثبت.حتما پس از اطمينان از صحت اط�عات به نمايش در آمده بر روی دکمه تاييد کليک نماييد نمايش ميدھد،

.حتما ميبايست به اينترنت متصل باشيد

.ثبت شناسه نرم افزار تنھا يک بار صورت ميگيرد

توجه نماييد که کاربر تستی که برای ورود به نرم افزار. مرحله دوم کار با نرم افزار افزودن کاربران به نرم افزار ميباشد
ت در اولين اجرای برنامه است، قادر به انجام و .و کاربران جديد در سيستم ميباشد GUIDھا قادر به ثبتنھيچگونه عملياتی نبوده

:برای ثبت کاربر جديد ھمانند تصاوير زير عمل نماييد



و تمامی سطح ھمانطوريکه در تصوير با= مشاھده مينماييد اکيدا توصيه ميگردد که يک حساب به عنوان مدير ايجاد
ا .عطا نماييددسترسی ھارا به آن

برای اينکه نرم افزار اجازه ثبت مراجعين را برای شما فراھم آورد ميبايست کاربر تستی را که برای اولين بار با آن به
.سيستم وارد شده بوديد را حذف نماييد

و عمل حذف را تاييد نماييد :برای اين کار بر روی آن دابل کليک کرده



و سپس اقدام به حذف کاربر تستی نماييد در کام� دقت نماييد که ابتدا کاربر مدير را با تمامی سطوح دسترسی ايجاد نماييد
.غير اين صورت امکان ورود به سيستم را نخواھيد داشت


