هزاحل ًصب ًزم افشار بیوِ سٌارً -سخِ ًسین
 - 1داًلَد فایل اصلی بزًاهِ ًسین:
در ابتذا بِ سایت سٌار سیستن بِ آدرس  www.senarsystem.ir/post/21هزاجعِ ًواییذ.
در صفحِ ای کِ باس هی ضَد بز رٍی لیٌک داًلَد ًزم افشار بیوِ سٌار ً -سخِ ًسین کلیک ًواییذ.بِ صفحِ جذیذی
ّذایت هی ضَیذ کِ در آًجا هی بایست بز رٍی دکوِ "ایجاد لیٌک داًلَد" کلیک ًواییذ تا دکوِ "داًلَد فایل"
ًوایص دادُ ضَد.بزرٍی دکوِ داًلَد فایل کلیک ًواییذ تا داًلَد فایل ضزٍع ضَد.
 - 2داًلَد باًک اطالعاتی :SQL
اگز ٍیٌذٍس ضوا  32بیتی است(ٍیٌذٍس  ، )XPباًک اطالعاتی  SQL 2005را داًلَد ًواییذ:
داًلَد باًک اطالعاتی SQL Server 2005 Express
اگز ٍیٌذٍس ضوا  64بیتی است(اکثزا در ٍیٌذٍس  ، )10ٍ8ٍ7باًک اطالعاتی  SQL 2008را داًلَد ًواییذ:
داًلَد باًک اطالعاتیSQL Server 2008 Express
 - 3حال بایذ فایلْای داًلَد ضذُ را ًصب ًواییذ.
ًصب ًزم افشار بیوِ ًسین:
ًصب ایي بزًاهِ پیچیذُ ًیست ٍ فقط بایذحیي ًصب دقت ًواییذ کِ حتوا آى را در هسیزی غیز اس درایَ ً Cصب
ًواییذ .لذا در بخطی کِ آدرس هحل ًصب ًوایص دادُ هی ضَد ،آى را تغییز دّیذ.

ًصب باًک اطالعاتی:
با تَجِ بِ ایٌکِ باًک اطالعاتی ً، SQLزم افشار ضزکت هایکزٍسافت هی باضذ لذا سباى آى اًگلیسی هی باضذ  ،بِ
ّویي دلیل راٌّوای تصَیزی ًصب باًک اطالعاتی را بِ تفکیک  SQL2008 ٍ SQL2005بزای ضوا آهادُ کزدُ این:
راٌّوای ًصب باًک اطالعاتیSQL 2005
راٌّوای ًصب باًک اطالعاتیSQL Server 2008 Express
 - 4دریافت کذ فعال ساسی :
اگز تواهی هزاحل باال را بِ درستی اًجام دادُ باضیذ  ،بایذ بز رٍی دسکتاپ سیستن ضوا بزًاهِ ای تحت عٌَاى
ٍ Nasimجَد داضتِ باضذ.بز رٍی آى کلیک ًواییذ تا اجزا ضَد.
تَجِ :اگز حیي اجزای بزًاهِ خطای باًک اطالعاتی ًوایص دادُ ضَد  ،بذیي هعٌی است کِ ضوا باًک اطالعاتی را
بذرستی ًصب ًکزدُ ایذ  ،لذا دٍبارُ تالش کٌیذ تا طبق فایل راٌّوا آى را ًصب ًواییذ.
ٍلی اگز بزًاهِ ٍ باًک اطالعاتی بذرستی ًصب ضذُ باضٌذ  ،ضوارُ هسلسل ٍ ضوارُ سزیال ًوایص دادُ خَاّذ ضذ ٍ
بزًاهِ اس ضوا کذ فعال ساسی خَاّذ خَاست.
بزای دریافت کذ فعال ساسی السم است ضوارُ هسلسل ٍ سزیال را بِ ضوارُ  09363799012بِ صَرت پیام
کَتاُ( )SMSارسال ًواییذ.
در ایي هزحلِ ضوارُ کارت باًکی بِ هٌظَر پزداخت ٍجِ بزًاهِ بِ ضوا ارسال خَاّذ ضذ ٍ السم است ضوا پس اس
پزداخت ٍجِ هَرد ًظز  ،ضوارُ پیگیزی یا ضوارُ ارجاع تزاکٌص هزبَطِ را بِ ّواى ضوارُ هَبایل بِ صَرت پیام
کَتاُ( )SMSارسال ًواییذ .

پس اس آى کذ فعال ساسی ٍ سزیال خزیذ اختصاصی ضوا جْت ارائِ بِ اًجوي بزایتاى بِ صَرت پیام کَتاُ()SMS
ارسال خَاّذ ضذ.
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