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  نرم افزار داخلی هانرم افزار داخلی هاآموزش نصب آموزش نصب 

  قدم اول:قدم اول:

SMDR (RS232 ) کا ا   تهیا   هاا نیااز  ا    داخلی مدیریت جهت راه اندازی سیستم

را  کا ا   ، یک سار کا   مذکور میباشد. پس از تهی دستگاه سانترال  مدلمخصوص 

 در قسامت  ساسس . نمائیاد متصا    سرور آرمان   دستگاه سانترال و سر دیگر را    

Device Manager  ویندوز شماره پورتCOM  طور نمائید یادداشت و مشاهدهرا    ،

 اضاف  کردننیاز     کامسیوتر، ر روی  COMدر صورت نداشتن پورت ) .COM4مثال 

 (.خواهد  ود کامسیوتر سخت افزار روی  ر I/Oکارت 

  قدم دوم:قدم دوم:

CD  داخلی هامر وط    نرم افزار (Panasonic )  را داخ  درایو کامسیوتر سرور آرماان

قرار دهید.  عاد از  ااز شادن    ( دستگاه سانترال    آن متص  شدهکامسیوتری ک  یا )

پاس از پایاان   در پنجره مر وط  نام سرور  انک اطالعاتی آرمان را وارد کرده و ، مراح  نصب را  دون تغییر در تنظیمات نصب ادام  دهید.Setupپنجره نصب یا 

 ات تکمی  شود.یکلیک کنید تا عمل Close کلیدنصب  ر روی 

 * را اجرا نمایید Setupشده و  CDوارد درایو  My Computerدرصورتیک  پنجره نصب    صورت خودکار  از نشد، از قسمت  *

  قدم سوم:قدم سوم:

تنظیماات  کلیاد   ار روی   اشاخاص  قسامت از  ساسس وارد ا زار و تنظیمات و  عد وارد تنظیمات نرم افزار شوید.  .کنید  از آرمان سرور روی  ر را آرمان افزار نرم

درصورتی ک  نصب نرم افزار داخلی ها  طور کام  و صحیح انجام گرفت   سانترالکلیک کنید.  عد از  از شدن پنجره تنظیمات دستگاه های  سانترالدستگاه های 

 را    ترتیب وارد نمائید:  کلیک کنید. تنظیمات مر وط ویرایشکلید  ر روی شده  اشد یک ردیف قا   مشاهده خواهد  ود. 

دساتگاه  و  داخلی ها نام سیستمی ک  نرم افزار م سرور:نا 

 .است  ر روی آن نصب شده  سانترال

  Device Managerپورت مشاهده شده در قسمت  پورت:

 .(COM4) طور مثال در شک  فوق 

Baud Rate.سرعت انتقال داده دستگاه سانترال : 

 . صورت پیش فرض  اقی  ماند :نوع دستگاه

 تعداد خطوط شهری متص     سانترال :تعداد خطوط

کلیک کنید، تنظیمات ارتباط  ا  انک اطالعاتی را  Yes  ر روی در پاسخ    تنظیم ارتباط  ا  انک اطالعاتی، عد از وارد کردن اطالعات  ر روی تایید کلیک کنید، 

نماییاد. نحاوه   اجرای مجادد سارویس را تاییاد     در پنجره مر وط    پیش شماره مح ، پش شماره تلفن شهر را  دون صفر وارد نموده و  دون تغییر تایید کرده

قسمت الگوی پورت کادی را  ارای دریافات کاد      ،. درصورت صحیح انجام دادن مراح را مشخص کنید CallerIDاتصال سیم های تلفن  ین سانترال و دستگاه 

 www.arman-it.com/ats سنیاد و  ارای دریافات کاد  ا  آدر     ویرایش کلیاک ک کلید در اختیار شما قرار می دهد.  ر روی  داخلی هافعال سازی  خش 

پس از دریافت کد، قسمت الگوی پورت را  ا    .کنیدمراجع  نمائید و یا  ر روی آدرس سایتی ک  در  خش پایین پنجره تنظیمات    نمایش در آمده است کلیک 

 ایید نمایید.طور کام  پاک کرده و کد دریافت شده را در آن وارد کرده، ت

  ::چهارمچهارمقدم قدم 

مر وط  ا  پرسان  را فعاال     "هم "ها شده و گزین  های داخلیها در نرم افزار آرمان، از منوی اشخاص وارد قسمت  ررسی تماسجهت مشاهده اطالعات داخلی

  ایست انجام پذیرد.نگردد،  رنام  ریزی سانترال جهت تطبیق  ا تنظیمات نرم افزار می مشاهدهدر نرم افزار  داخلی هاچنانچ  اطالعات کنید.

 *قبل از هرگونه تغییری در برنامه سانترال مراتب را با کارشناس مربوطه هماهنگ فرمائید*

http://www.arman-it.com/ats

