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 افزار جامع مدیریت مطب ژنیکراهنمای ساده نصب نرم
و تک  (چند سیستمیتحت شبکه )افزار جامع مدیریت مطب ژنیک امکان استفاده به دو روش نرم

توانید یک سیستم را در اختیار بخش شما میتحت شبکه کند. در حالت را فراهم می سیستمی
پذیرش قرار داده و سیستم دیگر را در اختیار پزشک قرار دهید. البته امکان استفاده بیشتر از دو 

ها قویتر است به عنوان در این حالت، یک سیستم که از بقیه سیستم نیز فراهم است. سیستم
 شود.سیستم اصلی )سرور( انتخاب می

پیشنهاد شده و همچنین باشد گیگ رم  4دارای حداقل سیستمی که افزار ژنیک، مبرای نصب نر
 باشد. Windows 7 SP1سیستم عامل آن حداقل 

 افزار دچار مشکل شدید، در صورتی که در هر یک از مراحل نصب نرم
 های ما تماس حاصل فرمایید.لطفًا با پشتیبان

1681  842  0933    -    9488  540  0935 

www.zhenic.ir 
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 افزارراهنمای نصب نرم. الف
 موجود در آن را اجرا نمایید، با Autorunدر دستگاه، فایل ( DVD)ار پس از قرار دادن لوح فشرده افزبه منظور نصب نرم

 این کار با صفحه زیر رو به رو خواهید شد. انجام

 بروید. 2در سیستم اصلی )سرور( حالت شبکه انجام دهید و در غیر این صورت به مرحله  تنهااین مرحله را 

1 

افزار در حالت شبکه هستید، در صورتی که مایل به نصب نرم

در سیستم اصلی )سرور( ابتدا با کلیک بر روی  فقطتنها و 

را به  SQL Serverافزار ( نرم1)شماره  "نصب پیشنیاز سرور"

 20صورت خودکار نصب کنید، این فرآیند ممکن است بین 

 دقیقه طول بکشد. 50تا 

( را به 2)شماره  "نام سیستم"عبارت نوشته شده با عنوان 

افزار )بخش ب خاطر سپرده تا در هنگام فعال سازی نرم

  (، از آن استفاده نمایید.1قسمت 

2 

، فرآیند  (2)شماره " افزارنصب نرم"با کلیک بر روی در ادامه 

 نصب برنامه شروع خواهد شد.

)شماره  "صویری نصبآموزش ت"با کلیک بر روی همچنین 

کامل به توضیحات  اافزار را بتوانید مراحل نصب نرم، می(3

 صورت تصویری مشاهده نمایید.
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های موجود دارای تیک باشد، در صورتی که هر یک از گزینه

و اجازه دهید تا به صورت خودکار  نکردهتیک آن را حذف 

سیستم  ،یازهاننصب شود. ممکن است در حین نصب پیش

 شما چند بار خاموش و روشن شود.

افزار به صورت تک تنها در حالتی که مایل به استفاده از نرم

هستید گزینه مشخص شده در تصویر باید دارای  سیستمی

 باید تیک باشد و در غیر این صورت تیک مربوط به آن

  برداشته شود.
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  .آدرس نصب را مشخص نمایید ،1در این مرحله در قسمت 

تنها در حالت استفاده تک کاربره یا در سیستم اصلی در 

زده شود و در غیر این صورت  2حالت شبکه تیک شماره 

 .حتماً این تیک برداشته شود

)به صورت  را وارد نمایید SQL Serverنام  ،3در قسمت 

 .فرض عبارت صحیح انتخاب شده است(پیش

 کافی این گزینه را تغییر ندهید. در صورت نداشتن دانش

کلیک نمایید و  "INSTALL"را زده و بر روی  4تیک گزینه 

 افزار صبور باشید.تا پایان نصب نرم
 

 

 افزاراولیه نرم تتنظیماب. 

افزار انتخاب شود. در سیستم تک کاربره یا سیستم اصلی در حالت تحت شبکه، آدرس در این قسمت باید پایگاه داده نرم

 1ها نام سیستم سرور را که در قسمت برای سایر سیستم فقطاست و در حالت شبکه، و  SQLZHENIC\(LOCAL)سرور عبارت 

 SQLZHENIC\(LOCAL)در عبارت  "(LOCAL)"اشاره شد را به جای کلمه در حالت شبکه( به آن  SQL Serverبخش الف )نصب 

 جایگزین نمایید.

نوع سیستم مدیریت درمان را مشخص نمایید.  3واحد پولی و در قسمت  2توانید در قسمت همچنین در صورت تمایل می

را فعال کنید تا  4ی تیک گزینه در سیستم اصل فقطافزار و یا در حالت تحت شبکه در حالت استفاده تک کاربره از نرم

 افزار برای شما بارگذاری شود.خدمات پیشفرض نرم

 کلیک نمایید. "پایان"در نهایت بر روی گزینه 
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 افزارثبت و فعالسازی نرمراهنمای . ج

 زیر به طور کامل انجام شود.روال که باید مطابق  ،افزار استثبت نرم ،آخرین مرحله

1 

. نمایید ثبت را آن باید افزار نرم شدن اجرا از پس

 به اگر شوید، متصل اینترنت به باید کار این برای

 "ادامه" گزینه زیر پنجره در باشید متصل اینترنت

 این غیر در .نمایید کلیک آن روی بر و بوده فعال

 بررسی" روی بر اینترنت به اتصال از پس صورت،

 ،"ادامه" گزینه شدن فعال با و کرده کلیک "اتصال

 .نمایید کلیک آن روی بر

 

2 

( کلیک کنید )با این 1)قسمت  "استفاده آزمایشی"، بر روی دارید را افزار به صورت آزمایشیاگر قصد نصب نرم

وارد کرده و  2رقمی خود را در قسمت  8و  16هدایت خواهید شد.(، در غیر این صورت کدهای  5کار به مرحله 

 یید.کلیک نما "ادامه"بر روی 

 

3 

 صحیح قبل قسمت در شده وارد هایکدچنانچه 

 این در شوید،می اطالعات ثبت سامانه وارد باشد

 روی بر و کرده وارد درستی به را اطالعات قسمت

  .نمایید کلیک "ادامه"

افزار بر اساس اطالعات وارد شده ثبت نرم

خواهد شد، لذا در ثبت صحیح اطالعات دقت 

 فرمایید.
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شود، کد ارسال شده را در برای شما ارسال می SMSو  Emailرقمی از طریق  7در این مرحله یک کد فعال سازی 

 کلیک نمایید. "ادامه"وارد کرده و بر روی  2قسمت 
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ح باشد، ر صورتی که اطالعات مرحله قبل صحید

مراحل ثبت به پایان رسیده و شما در این مرحله 

ور، تلفن همراه و ایمیل خود تنها الزم است کلمه عب

کلیک کرده  "ادامه"ی را وارد نمایید. در نهایت بر رو

 ایجاد شود. تا پیام تایید

این اطالعات به منظور بازیابی کلمه عبور استفاده 

 خواهد شد.

 

 یبعد یهاستمیافزار در سنرم یفعال ساز

افزار در اولین در صورتی که پس از نصب و فعال سازی نرم

افزار را در سیستم دیگری نصب کنید، پس از وارد سیستم، نرم

افزار، سازی نرم رقمی در مرحله دوم فعال 8و  16کردن سریال 

 با پیغام زیر مواجه خواهید شد.

فعال  4وارد مرحله  ”OK“در این مرحله پس از کلیک بر روی 

سازی خواهید شد و پس از وارد کردن کد فعال سازی ارسال 

 افزار شما فعال خواهد شد. تعیین کلمه عبور، نرمشده و 
 

اکنون از ژنیک لذت ببرید...
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 افزار جامع مدیریت مطب ژنیکآموزش سریع نرم

 ایجاد پرونده

افزار جامع مدیریت مطب ژنیک، مهمترین کار به منظور استفاده از نرم

افزار، بر روی ایجاد پرونده است. برای این امر، کافی است در نوار باالی نرم

بخشی در قسمت سمت راست صفحه کلیک کنید، با انجام این کار،  "ایجاد پرونده"گزینه 

بعد اتمام ورود د. ات پرونده را ثبت نماییتوانید در آن قسمت اطالعباز خواهد شد که می

 کلیک کنید. "تأیید"اطالعات کافی است بر روی گزینه 

ها، کافی ها نیز کافی است بعد از انتخاب پرونده در لیست پروندهبرای ویرایش و حذف پرونده

به کلیک نمایید. با انجام این کار  "حذف پرونده"و یا  "ویرایش پرونده"است بر روی گزینه 

توانید اطالعات پرونده بیمار را ویرایش کرده و سپس با کلیک بر روی گزینه منظور ویرایش، صفحه مربوطه باز شده و می

 تغییرات را ذخیره نمایید. "تایید"

 هاجستجوی پرونده

ها در قسمت باالی صفحه نوار جستجو وجود دارد. در این در بخش پرونده

قسمت تنها کافی است عبارت مورد نظر خود را یادداشت کرده تا عملیات 

 "تنظیمات جستجو"جستجو انجام شود. در مقابل این نوار یک منو با عنوان 

س چه توان مشخص کرد که جستجو بر اساوجود دارد که با باز کردن آن می

توان شماره تلفن همراه بیماران را نیز جستجو می "تلفن همراه"مواردی صورت پذیرد. به عنوان مثال، با فعال سازی گزینه 

 داد. انجامتری را جستجوی کاملتوان وجود دارد که با کلیک بر روی آن می  در مقابل نوار جستجو یک دکمه به شکل کرد.

 مشاهده پرونده پزشکی بیمار

ها، مشخصات جامعی از آن پرونده در سمت چپ نمایش داده خواهد شد و عالوه بر آن با دو انتخاب هر سطر از لیست پرونده با

بار کلیک بر روی سطر مربوطه، پرونده کامل بیمار نمایش داده خواهد شد. در این پرونده که از صفحات مختلفی تشکیل شده 

ها و همچنین پرونده ها، تصاویر و آزمایشات بیمار در تمامی نگارش، لیست نوبتامکان مشاهده کلیه مشخصات پرونده است،

 پزشکی در نگارش پزشکی و پرونده دندانپزشکی و بخش ارتودنسی در نگارش دندانپزشکی در دسترس است.

 مدیریت کاربران

افزار الزم است تا کاربران مدنظر خود را برای استفاده صحیح و مناسب از نرم

افزار معرفی کرده، سمت هر شخص را مشخص کنید و همچنین برنامه رمدر ن

 "تنظیمات"کاری آنها را تعیین نمایید. برای تعیین کاربران کافی است از منو 

شده و در این قسمت به منظور افزودن کاربر  "مدیریت کاربران"وارد بخش 

یش و حذف کاربر کلیک نمایید. عالوه بر این امکان ویرا "ایجاد کاربر"بر روی 

توان ها نیز فراهم است. برای هر کاربر میها و تخصصو مدیریت نقش

 های مورد نظر و همچنین پزشکانی را که اجازه دسترسی به آنها را دارد مشخص کرد.دسترسی
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 تنظیمات تعرفه و بیمه

های طرف قرارداد است. به منظور این امر مهمترین تنظیماتی که باید در ابتدای امر انجام شود، تعریف تعرفه و بیمه از یکی

 "بیمه"ها وارد بخش شده و در پنجره باز شده، به منظور تعریف بیمه "افزارتنظیمات نرم"وارد  "تنظیمات"کافی است از منوی 

ها بسیار ساده است و برای تعریف هر بیمه کافی است بر روی شوید. تعریف بیمه "خدمات"ها وارد بخش و برای تعریف تعرفه

 های ویرایش و حذف نیز در همین منو فراهم است.کلیک کنید. گزینه "افزون بیمه"

 

قرارداد نیستید، به منظور تعیین تعرفه کافی است وارد ای طرف های مورد نظر و یا در صورتی که با بیمهپس از تعریف بیمه

بندی مربوط به خدمات خود را تعریف کرده و برای هر دسته انواع توانید انواع دستهدر این بخش می شوید. "خدمات"بخش 

نمایید. با انجام  خدمات مورد نظر خود را با در نظر گرفتن هزینه آزاد، مدت زمان پیش فرض مورد نیاز و رنگ اختصاصی تعریف

این کار تعرفه آزاد شما تعریف شده و در صورتی که با بیمه طرف قرارداد نیستید، در همین قسمت تعیین تعرفه به پایان رسید 

کلیک کرده و با انجام این کار پنجره تعریف تعرفه باز خواهد شد.  "تعیین تعرفه"و در غیر این صورت کافی است بر روی گزینه 

فراهم  Pastو  copy ،cutتوان انواع تعرفه را ایجاد کرده و از منوی کلیک راست نیز امکان انجام انواع امور نظیر جره میدر این پن

 است.

 دهینوبت

ثبت ترین فرآیندهای یک مطب یا کلینیک، یکی از مهمترین و عام

نوبت است. به منظور ثبت نوبت کافی است بر روی سطر مربوط به 

کلیک  "ثبت نوبت"کلیک راست کرده و بر روی گزینه پرونده بیمار 

کرده و یا این که وارد بخش نوبت دهی شده و بر روی ایجاد نوبت 

کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره ثبت نوبت باز خواهد شد. 

در سمت راست پزشک، تاریخ، زمان   کافی است در این پنجره،

عیین کرده و در بخش نوبت و مدت زمان مورد نیاز برای آن را ت

سمت چپ، بیمار، نوع خدمت مورد نیاز و در صورت لزوم توضیحاتی 

را ثبت نمایید و در نهایت بر روی تأیید کلیک نمایید. با انجام این 

دهی، اقدام به ویرایش یا توانید با کلیک راست بر روی آن در بخش نوبتکار نوبت مورد نظر ثبت شده و در صورت لزوم می

 ن نمایید.حذف آ
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 پذیرش بیمار )پزشکی(

اولین فرآیند در زمان ورود بیمار به مطب/کلینیک بعد از ثبت پرونده پذیرش وی است. به این منظور در زمان ثبت پرونده یک 

مکان گزینه انتخابی با عنوان پذیرش وجود دارد که اگر دارای تیک باشد، بال فاصله بعد از ثبت پرونده پنجره پذیرش باز شده و ا

گردد. در صورتی که بیمار از قبل دارای پرونده باشد، کافی است بر روی سطر مربوط به وی در بخش پذیرش بیمار فراهم می

انتخاب شود. با انجام این کار پنجره پذیرش باز شده و کافی است از قسمت  "پذیرش"ها کلیک راست شده و گزینه پرونده

 کلیک شود. "تأیید"میانی خدمات مدنظر انتخاب شده و بعد از تعیین مبلغ پرداختی بیمار بر روی گزینه 

 ثبت گزارش درمان )پزشکی(

در سیستم پزشکی ثبت گزارش درمان بسیار ساده است، 

ار پس از پذیرش به اتاق پزشک راهنمایی زمانی که یک بیم

شود، پزشک کافی است وارد پرونده پزشکی وی شده و می

سپس در بخش پرونده پزشکی، به منظور ثبت گزارش 

معاینه "درمان یا معاینه با استفاده از قلم ژنیک بر روی 

ویا به منظور ثبت گزارش درمان به  "(F2جدید دستخط )

 "(F3معاینه جدید تایپی )"صورت تایپی بر روی دکمه 

کلیک نماید، با انجام این کار صفحه مربوطه باز شده و به 

 توان گزارش درمان را ثبت کرد.راحتی می

 ثبت گزارش درمان )دندانپزشکی(

وضعیت مالی تواند گزارش درمان را ثبت کرده و در سیستم دندانپزشکی، پزشک بعد از معالجه یا معاینه بیمار به راحتی می

ها سطر مربوط به پرونده بیمار را انتخاب کرده و در منوی باال بیمار را تعیین نماید. به این منظور کافی است در بخش پرونده

 "ثبت درمان"بر روی  "های جاریدرمان"را انتخاب نماید، عالوه بر این در پرونده دندانپزشکی بیمار، در بخش  "درمان"گزینه 

ا انجام این کار پنجره ثبت درمان باز شده و کافی است در قسمت سمت چپ نوع درمان، شماره دندان، مبلغ مد کلیک نماید. ب

 "(F3تایپی )"یا  "(F2دستخط )"های نظر و مبلغ پرداختی بیمار را در صورت تمایل وارد کرده و در صورت لزوم با انتخاب گزینه

 توان از قلم مخصوص ژنیک استفاده کرد.ت به راحتی میاقدام به ثبت گزارش درمان نماید. در این قسم
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 هاها و ویرایش و حذف آنلیست درمان

و  "پرونده دندانپزشکی"لیست گزارشات درمان پزشکی و در بخش  "پرونده پزشکی"با ورود به پرونده پزشکی بیمار، در بخش 

های انجام شده دندانپزشکی موجود است، امکان ویرایش و حذف هر امکان مشاهده لیست درمان "های جاریدرمان"زیر بخش 

 توان آنها را ویرایش و حذف کرد.گزارش درمان نیز فراهم است و به راحتی می

 قلم مخصوص ژنیک

دستگاه اسکنر که شامل قلم،  بخش تشکیل شده است 3قلم مخصوص ژنیک از 

های قلم را در بایست باتریور استفاده از قلم ابتدا میو سیم رابط است. به منظ

قسمت پشتی آن قرار داده و نوک آن را در سر جای خود قرار دهید، سپس سیم 

رابط را از یک سو به کامپیوتر و از سمت دیگر به دستگاه اسکنر متصل نمایید. 

 اکنون دستگاه آماده استفاده است.

بوده و حداقل مشکالت را ایجاد خواهد کرد، در استفاده از قلم ژنیک بسیار ساده 

صورتی که در نگارش با آن دچار مشکل شدید، در اولین گام، اتصال صحیح قلم 

 را به کامپیوتر بررسی کرده و در گام بعدی باتری آن را چک نمایید.

 دریافت هزینه درمان

در صورتی که یک بیمار دارای بدهکاری باشد، به منظور ثبت دریافت 

ها، سطر مربوط به پرونده هزینه درمان کافی است در بخش پرونده

پرداخت "بیمار را انتخاب کرده و در مقابل نوار جستجو بر روی گزینه 

کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره مربوطه باز  "های خانوادههزینه

ده و به راحتی با تعیین مبلغ پرداختی بیمار و با انتخاب گزینه ش

سند حسابداری مربوطه ثبت خواهد شد. در این پنجره  "تأیید"

کارت "، "نقد"های توان به راحتی نحوه پرداخت را از میان گزینهمی

 انتخاب نمود. "ثبت چک"و  "واریز به حساب"، "خوان

 حسابداری و ثبت دریافت یا پرداخت

ها و سیستم حسابداری ژنیک بسیار جامع و کامل است، در این سیستم، عالوه بر مدیریت مالی درمان، امکان ثبت انواع هزینه

توان با استفاده ها مشخص بوده و میها و پرداختیدرآمدهای متفرقه نیز وجود دارد. با ورود به بخش حسابداری، لیست دریافتی

ای در قسمت ها صفحهاقدام به ثبت اسناد متفرقه کرد. با انتخاب هر یک از این گزینه "داختپر"و  "دریافت"های از گزینه

 توان مشخصات سند مالی را مشخص کرده و سپس با انتخاب گزینه تأیید، سند را ثبت کرد.سمت راست باز شده که در آن می

های مختلف کافی اهم است، برای تعریف دسته بندیحسابداری ژنیک امکان تعریف انوع مختلف اسناد حسابداری فر در سیستم

توانید انواع هزینه شده و به بخش حسابداری وارد شوید. در این قسمت می "افزارتنظیمات نرم"وارد  "تنظیمات"است از منوی 

 افزار استفاده نمایید.و درآمد را ثبت کرده و در ادامه از آنها در بخش حسابداری نرم
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 ور نوبت و تبریک تولدارسال پیامک یادآ

ها های مفید و کاربردی ژنیک سیستم پیامکی آن است. سیستم پیامکی ژنیک به شما امکان ارسال انواع پیامکیکی از قابلیت

نظیر پیامک یادآور اقساط، یادآور نوبت، اطالع رسانی تغییر نوبت، تبریک تولد و... است. تمامی این موارد به صورت خود کار در 

های پیامک "ارسال"نمایش داده شده و با انتخاب هر کدام لیست مربوطه مشاهده خواهد شود و با انتخاب گزینه  "خانه"صفحه 

 مربوطه ارسال خواهد شد.

 گزارشگیری

افزار ژنیک کافی است افزار سیستم گزارشگیری آن است. برای دسترسی به این بخش از نرمهای یک نرمیکی از مهمترین بخش

افزار، در منو سمت چپ لیست شوید. در این بخش از نرم "گزارش سازی"افزار وارد بخش نرم" نگاریگیری و نامهگزارش"از منو 

توانید گزارش مورد نظر خود را انتخاب نمایید، با انتخاب هر گزارش در پایین لیست گزارشات را مشاهده کرده و به راحتی می

رش نمایش داده شده و در این قسمت کافی است پس تنظیم پارامترهای مد نظر خود بر گزارشات پارامترهای مربوط به آن گزا

توانید گزارش کلیک نمایید. با انجام این کار پیش نمایشی از گزارش مد نظر شما نمایش داده شده و می "پیش نمایش"روی 

 از آن تهیه نمایید. PDFخود را چاپ کرده و یا خروجی 

 و رفع مشکالتبانی پشتی

ار به هر دلیلی افزکه در استفاده از نرم نگامیه

شکالت متداول را م چار مشکل شدید، ابتدا د

رده و در صورتی که به نتیجه بررسی ک

ارائه بهترین ژنیک به منظور نرسیدید با پشتیبانی تماس بگیرید. گروه 

. با کنداستفاده می TeamViewerافزاری به نام از نرم خدمات پشتیبانی

توان از راه دور به کامپیوتر شما متصل شد و ، میافزاراسفاده از این نرم

نیک از شما خواست که ژکه پشتیبانی کالت شما را رفع کرد. زمانی مش

کن آن بر روی فی است بر روی آیاز کنید کارا ب Team Viewerافزار نرم

رقمی و  9یک عدد  Idرا برای پشتیبان بخوانید.  Passwordو  Your Idعبارت کرده و در پنجره باز شده ر کلیک کتاپ دو بادس

 "Team Viewer"ی بر رو "یریتدم"افزار از منو ید در محیط نرمتوانمیچنین کارکتری خواهد بود. هم 4یا  6پسورد یک عبارت 

 .کلیک نمایید
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 سواالت متداول

 مشکالت مربوط به قلم

 نویسد یا نوشتن آن از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و با مشکل همراه است.قلم نمی

رسد. در صورتی به فروش می LR41یا  V329قلم ژنیک دارای دو عدد باتری است که با نام باتری ساعت معروف است و با کد 

شود و معموالً با کاهش کیفیت ثبت بر روی دستگاه اسکنر قلم مشاهده می که باتری ضعیف شود در هنگام نوشتن عالمت 

های دستخط همراه خواهد بود. اگر قلم به کلی ننویسد یا در زمان استفاده از قلم در مقابل دستگاه اسکنر هیچ یک از عالمت

ترین امکان تمام شدن باتری است. پیش از هر کار بررسی کنید که در بر روی دستگاه نشان داده نشود، محتمل یا  

رو وجود نداشته باشد، در صورتی که با این عالمت روبه صفحه دریافت دستخط )پایین سمت راست( عالمت 

 شدید، اتصال دستگاه به کامپیوتر را بررسی نمایید.

 نویسد.افزار میی کار نکرده و بدون فشار بر روی کاغذ )در هوا( نیز در محیط نرمقلم به درست

این مورد نیز گاهاً به دلیل فشار زیاد به نوک قلم ایجاد شده و کافی است چند بار نوک قلم را خارج کرده و در محل خود قرار 

 دهید یا چند ضربه آرام به نوک آن وارد کنید.

 ل به پایگاه دادهمشکالت مربوط به اتصا

 دریافت خطای عدم ارتباط با پایگاه داده در حالت تک سیستمی یا سیستم سرور

سیستم اصلی )سرور( نیز مشکل پا  Restartافزار، مشکل رفع نشد و پس از در این حالت در صورتی که با باز و بسته کردن نرم

 برجا بود، با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

 های غیر اصلی )کالینت( در حالت استفاده تحت شبکهسیستمارتباط با پایگاه داده در  دریافت خطای عدم

 در این حالت موارد زیر را به طور کامل چک کنید :

 بررسی کنید که سیستم سرور روشن باشد، در صورت خاموش بودن، آن را روشن کنید. .1

افزار افزار در سیستم سرور نیز مشکل ارتباط با پایگاه داده داشت، نرمگر نرمافزار در سیستم سرور به درستی کار کند، ابررسی کنید که نرم .2

 را باز و بسته کنید و اگر همچنان مشکل برقرار بود با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

 عمل فرمایید. بررسی کنید که سیستم سرور و سیستمی که داری مشکل است به شبکه متصل باشد، برای این منظور متناسب با جدول زیر .3

 Windows 10 Windows 8 Windows 7 نوع شبکه سیستم عامل

 حالت صحیح
 وای فای

   
 شبکه کابلی

   
در صورتی که با هر حالتی به غیر از حاالت فوق مواجه شدید، سیستم به شبکه متصل نبوده و باید آن را به شبکه متصل نمایید، در 

 کنید، اتصال خود را به وای فای بررسی نمایید.سیم استفاده میچک کرده و در صورتی که از شبکه بی های شبکه راهای کابلی، کابلشبکه

 

 "خاموش کردن فایروال"، گزینه "مدیریت"بررسی کنید که فایروال سیستم سرور روشن نباشد، برای این کار، در سیستم سرور، از منوی  .4

 دوباره اتصال را بررسی نمایید.را انتخاب کنید، و پس از تکمیل دستور، 

 کنید، آن را غیر فعال کرده و سپس ارتباط را بررسی کنید.ها استفاده میافزارهای فیلترشکن در هر یک از سیستمدر صورتی که از نرم .5

 در صورتی که با انجام تمام این موارد مشکل رفع نشد، حتماً با پشتیبانی تماس حاصل فرامایید. .6


