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  مشاغلمشاغلو و   تهرانتهران  منطقه ایمنطقه ای  SSMMSSارسال ارسال   بانک اطالعاتی جهتبانک اطالعاتی جهتآموزش نصب آموزش نصب 

  قدم اول:قدم اول:

CD  ارسال  بانک اطالعاتی جهتمربوط بهSMS و یاا مااا     منطقه ای (Arman Zones )       را داخا  درایاو ماامتیوتر سارور نرماا

بر روی ملید شروع بروز  ،قرار دهید. بعد از باز شد  پنجره)مامتیوتری مه بانک اطالعاتی مربوط به نرم افزار نرما  بر روی ن  نصب شده( 

 رسانی اطالعات ملیک نمایید.

 نمایید *را  اجرا  ArmanZonesشده و  CDوارد درایو  My Computer* درصورتیکه پنجره به صورت خودمار باز ناد، از قسمت 

 
 * و یا خاموش شود، در  یر اینصورت عملیات فوق میبایست مجددا تکرار گردد Restartتاپایا  عملیات بروزرسانی، سرور نرما  نباید  *

  قدم دوم:قدم دوم:

انتخاا   را ... گروهی بر اساس  SMSپس از پایا  عملیات، وارد نرم افزار نرما  شوید. از قسمت اشخاص، امکانات گروهی و ستس ارسال 

 قاب  مااهده می باشد. SMSجهت ارسال لیست مورد نظر و تعداد شماره های بانک اطالعاتی  منید.

 

  کشوریکشوریمنطقه ای منطقه ای   SSMMSSآموزش نصب بانک اطالعاتی جهت ارسال آموزش نصب بانک اطالعاتی جهت ارسال 

CD  مربوط به بانک اطالعاتی جهت ارسالSMS ( ماوریArman Zones Iran )   ماامتیوتری  را داخ  درایو مامتیوتر سرور نرماا(

 Arman Database Configشاده و باروی    CDوارد  ،قرار دهیدمه بانک اطالعاتی مربوط به نرم افزار نرما  بر روی ن  نصب شده( 

Zones  ای باز خواهد شاد ماه نیااز باه نصاب یاا       ملیک نمایید.  بعد پنجره "ایجاد بانک اطالعاتی"ملیک و ن  را اجرا نمایید. حاال روی

Install هد داشت، بر روی خواInstall  بعاد از نصاب، دو   مرده و ترجیحاً مسیر بانک اطالعاتی نرما  روی سرور را انتخا  منیاد ملیک .

 ایجاد خواهد شاد. بعاد از ایجااد دو فایا      ArmanZonesIran_Log.LDFو  ArmanZonesIran_Data.MDFهای فای  به نام

بادین   ملیاک نماییاد.   Openرا انتخاا  و بار روی    ArmanZonesIran_Data.MDF فای ای مه مقاب  شماست در پنجره مذمور،

 ظاهر شده و نصب تکمی  میگردد. "بانک اطالعاتی ایجاد شد"پیغام  ترتیب


