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  آرمانآرماننرم افزار نرم افزار آموزش نصب آموزش نصب 

کامپیوتری بهه ننهو ن سهرور و هود د رد،      سازمان،چنانچه در زیرساخت شبکه 

های  گردد همان سیستم به شرط ندم بروز تد خل با دیگر سرویسپیشنهاد می

مو ود، به ننو ن سرور آرمان  ستفاده گردد. در غیر  ین صهور  یکهی دیگهر  ز    

 به صالحدید کارشناس شبکه بر ی  ین منظور  نتخاب شود.کامپیوترها 

 )نصب بانک اطالعاتی()نصب بانک اطالعاتی(  قدم اول:قدم اول:

CD آرمان  فز ر نرم سرور ننو ن به که سیستمی در یو در ر  آرمان افزار نرم به مربوط 

  .شد خو هد باز خودکار طور بهآرمان   فز ر نرم نصب منوی. دهید قر ر  ید گرفته نظر در

 * نمایید   ر  ر  Setup و شده CD در یو و رد My Computer قسمت  ز نشد، باز خودکار صور  به نصب پنجره درصورتیکه* 

 CDنماید. نسخه  ر ئه شهده در  بسته به نیاز کاربر(  ستفاده می 2016 لی  2000)نسخه Microsoft SQL Server نرم  فز ر آرمان  ز بانک  طالناتی 

 ز روی سرور نصب شده  سهت   SQLد رید و یا قبال  SQLباشد، چنانچه تمایل به نصب نسخه دیگری  ز می SQL 2000 Desktop Engineآرمان 

 کنید:  قد م 1  ز مسیرو در غیر  ین صور   2 مسیر

 .دهید  د مه نصب تنظیما  در تغییر بدون ر  نصب مر حل و کنید کلیک " طالناتی بانک نصب" کلید روی بر: 1مسیر

کلیک کهرده   Arman Database Config.msi. روی فایل شوید Arman Database Configو رد پوشه  CDهای د خل   ز فایل :2مسیر

 و مر حل نصب ر  تا پایان بدون تغییر  د مه دهید.

 Arman شهوید،  Arman Co منهوی  سههپس و Programs منهوی  د خهل  ،Windows بهه  مربههوط Start منهوی   ز نصهب،  ز پایهان   پهس  

Database Config  لطفها بانهک   "بر روی کلید  یجاد بانک  طالناتی کلیک کنید، در پاسه  بهه    آرمان،  طالناتی بانک  یجاد بر ی. نمایید   ر  ر

توصهیه   .کلیک نمایید Openبر روی کلید  ،بانک  طالناتی بصور  خودکار  نتخاب شده  ست. بزنیدر   Okکلید  " طالناتی آرمان ر   نتخاب کنید

و  سیسهتم  Windowsبانک  طالناتی آرمان ر  به پوشه دیگری تغییر دهید تا درصهور  بهه و هود آمهدن مشهکل بهر ی        فایل هایشود مسیر  می

 ز کلید های گرفتن نسخه پشتیبان و بازگرد ندن نسخه پشتیبان زمانی  ستفاده کنید که مهی خو هیهد    . ز بین نرود، بانک  طالناتی Cفرمت در یو 

یک نسخه پشتیبان  یجاد کنیهد، فایهل    ،یک نسخه کپی  ز  طالنا  نرم  فز ر د شته باشید و یا نیاز به نصب مجدد سرور آرمان د رید، به  ین ترتیب

طالنهاتی،   و پس  ز نصب مجهدد بانهک   و یا نملیا  مورد نظر  Windowsره کرده و پس  ز نصب مجدد  یجاد شده ر  بر روی محلی مطمئن ذخی

، تو ه د شته باشید که نهام سیسهتم   Windowsتوسط باز گرد ندن نسخه پشتیبان،  طالنا  نرم  فز ر ر  بازگرد نید. درصور  نیاز به نصب مجدد 

 بل  ز هر  قد می نام سیستم ر  یادد شت نمایید.نباید تغییر یابد. بنا بر  ین درصور  نیاز، ق

  )نصب قفل()نصب قفل(  ::دومدومقدم قدم 

  فهز ری  سخت قفل نصب" کلید روی بر و کرده متصلسرور  سیستم USBپور   به ر  همربوطسخت  فز ری  قفل، د نگل  فز ری سخت قفل نصب  هت

 نهام  لطفها . باشهد  می آماده  ست شده معرفی آن روی برسخت  فز ری  قفل و  طالناتی بانک کهسرور  سیستم فوق، مر حل  نجام اب .نمایید کلیک "آرمان

 .نمایید یادد شتسرور در مرحله بعدی  به کاربر ن سیستم  هت  تصال ر  آن در شبکه د خلی IPو  سرور آرمان سیستم

  ندن نسخه پشتیبان، بانک  طالناتی ر  بازگرد نید *بازگردنجام د ده، با  ستفاده  ز * درصور  تعویض یا نصب مجدد سرور آرمان، مر حل  ول و دوم ر   

  ((برای کاربرانبرای کاربران  )نصب نرم افزار آرمان)نصب نرم افزار آرمان  ::سومسومقدم قدم 

CD منوی  ز و د ده قر ر کاربر سیستم در یو د خل در ر  آرمان  فز ر نرم به مربوط Autorun، سیسهتم  روی بهر  آرمهان   فهز ر  نهرم  نصهب " کلید روی بر 

  فهز ری  سخت قفل به مربوط تنظیما   فز ر، نرم  ولین   ر ی در. و پس  ز پایان، نرم  فز ر ر    ر  کنید دهید  د مه ر  نصب مر حل. کنید کلیک "کاربر ن

 وو رد  شهده  متصهل  آن بهه سهخت  فهز ری    قفهل  که یسیستم IPدر پنجره مربوط به قفل، . گیرد  نجام باید نرم  فز ر و کد فعال سازی  طالناتی بانک و

س بهه آدر فعهال سهازی   بهر ی دریافهت کهد    . ر  بدون تغییر سهایر مهو رد تبهت نماییهد      طالناتی بانک سرور سپس در پنجره  رتباط با بانک  طالناتی، نام

www.arman-it.com/ats  و نرم  فز ر آرمان ر  فعهال نماییهد   کردهکلیک  با رنگ طالیی مشخص شدهو یا بر روی آدرس سایتی که  کنیدمر  عه. 

 کهاربر   فهز ر،  نهرم  بهه  ورود بهر ی . باشهد  می  ستفاده آماده و شده متصل نیز سرور سیستم به و نصب کاربر سیستم روی بر آرمان  فز ر نرم ترتیب،  ین به

مرحله سوم ر  بر روی سیستم های دیگهر کهاربر ن   در صور  نیاز . (باشد می 123 هر دو بر ی فرض پیش نبور کلمه. )نمایید  نتخاب ر  کارمند یا و مدیر

 تکر ر کنید.
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