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   ابتدا بايدElectronic Purse Managementبراي نصب نرم افزار 
 SQL Server.2000   مي توانيد براي نصب(روي سيستم شما نصب باشد  

SQL Server.2000  استفاده كنيداز جزوه راهنما(.  
  

  

ه گذاشته و از  نصب را داخل رايانCD نوبت به نصب برنامه مي رسد قفل را پشت كيس خود نصب كنيد، SQL Server.2000 بعد از نصب 
  . نصب كنيدElectronic Purse Management و بعد از آن Paliz Afzar Studioداخل آن 

 را ElectronicPurseManagement.LS.lic را باز نموده و گزينه Lic كوچكي كه همراه با قفل به شما داده شده فلدر CDحال از داخل 

 /C:/Program Files/ Paliz Afzar Company/ Paliz Afzar Studio )  هر درايوي كه برنامه نصب شده(داخل مسير برنامه 

Systemدي كپي كن.  

  بعد از انجام كليه مراحل نصب برنامه حال نوبت به برقراري ارتباط

  . بين پايگاه داده و برنامه مي رسد

  سپس   ويندوز شويدStart وارد قسمت 1  مطابق شكل-1

  اب كنيد و بعد را انتخPaliz Afzar Studioگزينه 

Database Installation Wizardرا انتخاب نماييد  .  

  Database Installation Wizard  حال صفحه ايي مقابل شما باز مي شود با عنوان

 حال وارد صفحه ديگري مي شويد در.  را بزنيدNext شده باشيد و حال كليد Database Installation Wizard شما بايد وارد برنامه -2 

   بود ConnectionFailed گزينه Database Connection Statue  و داخل كادر Not Spevified گزينه Server Nameجاي  صورتي

  . مي شويد3 را زده و وارد صفحه ديگري مطابق شكل Propertyدكمه 

1شكل  

 2شكل 
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  است را رويش ) …(  حال در اين قسمت دكمه ايي را كه به اين شكل-3

  خل ليستي كه به شما نمايش داده مي شود كليك كنيد و بعد از دا

      راApplyسپس دكمه .  رايانه خود را انتخاب كنيدSQLنام سرور 

   را بزنيد پيغامي با عنوان Connection textزده و بعد دكمه 

Connection Okو بعد .  را مشاهده مي كنيدCloseرا بزنيد وارد   
  . صفحه قبل مي شويد

   نام سرور و جايServer Name جاي  اين بار4 مطابق شكل -4
 Database Connection Statue گزينه Doneرا مشاهده مي كنيد   .  

  . را بزنيد و بعد وارد صفحه ديگري مي شويد Nextحال دكمه 
   گزينه در قسمت باال مي بينيد5 در اين صفحه شما 5 مطابق شكل -5

امه استفاده كنيد به طور مثال  كه مي توانيد از آنها در مراحل مختلفي از برن

  شما اولين كاري كه بعد از نصب برنامه انجام مي دهيد

 كنيد، پس از اين Attach بايد معرفي يا SQLديتابيس هاي برنامه را به 
    را انتخاب كنيد و بعد فقط رويAttch Databasesقسمت گزينه 

   و Electronic Purse Managementگزينه هاي 
Paliz Afzar Studio Databases را يكبار كليدكنيد و تيك بزنيد به 

 برنامه  گزينه هاي ديگر كاري نداشته باشيد زيرا هر يك از آنها مربوط به
  . را بزنيد تا وارد صفحه بعد شويدNextبعد دكمه . هاي ديگري است

  . را مي زنيمNext در اين صفحه به گزينه ايي دست نمي زنيم و فقط دكمه -6
  .   و مي گذاريم عمليات اين قسمت هم انجام شود6كل مطابق ش

   را مي زنيم و ازfnish و در صفحه آخر هم Nextو بعد در صفحه هاي ديگر 
  .صفحه مورد نظر خارج مي شويم

  

  

 4 شكل

 6شكل 

 5شكل 

 3شكل 
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  . كردن يا بروز رساني ديتابيس ها مي رسيم Update حال به قسمت دوم يعني -7

   مي شويمDatabase Installation Wizardبراي اين كار مجددا وارد 
Next ميزنيم و مجدداٌ در صفحه بعد Next مي زنيم تا به صفحه ايي برسيم كه 

  Update Database نمايش داده شده است سپس از بين گزينه ها5در شكل 
   ).7شكل (يا همان گزينه آخر را انتخاب مي كنيم 

  خاب مي كنيم و  را انتElectronic Purse Managementو بعد يكبار گزينه 

Electronic Purse Management را update اين مرحله بعد مجدداً  مي كنيم 

  .  انتخاب مي كنيمPaliz Afzar Studio Databasesا يكبار براي ر

  )10-9-8شكلهاي  : ( به صورت زير است UpDateمراحل 

   را ميزنيم Next بعد از انتخاب گزينه مورد نظر دكمه - الف

               كه در باال صفحه است را ميزنيم، در Oup را ميزنيم و از صفحه اي كه باز مي شود دو بار دكمه  Browseحه بعد دكمه  در صف-ب
  را انتخاب مي كنيم و بعد از داخل گزينه هايي كه Databases Updateفلدر  ) Paliz Afzar Studio(صفحه اي كه مشاهده مي كنيد 

  .  را بزنيدOpenين  بروز رساني را انتخاب كنيد و بعد دكمه مشاهده مي كنيد آخر
 را بزنيد و شما Close شدن خود برنامه پيغام مي دهد كه دكمه UpDate را زده و بعد در آخر بعد از Next حال در اين صفحه دكمه -ج

  . بايد دكمه را بزنيد 

 7شكل 

 8شكل

 9شكل 
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  . هم بايد انجام دهيدElectronic Purse Managementاين مرحله را براي گزينه 

 11شكل  10شكل
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                            Paliz Afzar Studio نرم افزار بعد از اينكه برنامه را كامال نصب و راه اندازي كرديد، از روي صفحه اصلي رايانه خود

  .نيدرا اجرا ك

  »و مدير پايگاه داده مدير اجازه دسترسي «  قسمت  دوشروع  در منوي) 12شكل (  مقابل شما باز استPaliz Afzar Studioحال صفحه 

در قسمت .  به شما نشان مي دهد كه آيا سطح دسترسي براي اجراي نرم افزار داريد يا خيرمدير اجازه دسترسيقسمت .  را مي توانيد ببيند

   يا خير، اگر بار اول باشد كه وارد نرم افزار  برقرار استSQL  به شما نشان مي دهد كه آيا ارتباط با پايگاه مديرپايگاه دادهديگر يعني 

  ) 13شكل ( ،قرار نشد، براي اينكه ارتباط را با پايگاه داده برقرار كنيد مي شويد در وضعيت ارتباط نوشته شده كه ارتباط بر

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

يد تا صفحه مشخصات پايگاه داده باز ابتدا روي گزينه ارتباط برقرار نشد با موس كليك راست كنيد سپس گزينه مشخصات را كليك كن

 دكمه اعمال را بزنيد  سپس بنويسيدServic Manager را از Servic SQLسرور، نام  نام در كادر در اين صفحه ) 14 و 13شكل  (.شود

اط پيغام ارتباط برقرار اگر مي خواهيد بدانيد كه آيا ارتباط برقرار است يا خير دكمه تست ارتباط را بزنيد كه در صورت برقرار شدن ارتب

  در صفحه است را مشاهده مي كنيد بعد دكمه بستن را بزنيد

Paliz Afzar Studio16و15شكل. ( نيز ارتباط برقرار است(  

 12شكل 

 13شكل 
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بعد از اينكه مراحل باال را به ترتيب انجام داديد حال از قسمت شروع در باالي 
  )16شكل(.منوي كيف الكترونيكي را انتخاب كنيد ،صفحه

  
  
  
  

  لطفا تنظيمات اتصال  « صفحه اصلي برنامه مي شويد در همان ابتدا پيغامي با عنوان حال وارد صفحه رمز شده بعد از دادن رمز و تاييد وارد
زماني  اين پيغام براي )17شكل(. ظاهر ميشود »  را وارد كنيدData Centerبه 

كارتهاي   مقناطيس و يا-سكنتاكل-است كه دستگاهي كه شما از كارتهاي باركد
دراين صورت  ، استفاده مي كنيد)Myfer( يا همان كارتهاي اعتباري بدون حافظه
جهت برقراري ارتباط آنالين با دستگاه گيم استفاده  Data Centerبايداز برنامه

كامپيوتر به صورت آنالين اطالعات را از تمام مقادير و دستگاه ، زيرا نيدك
  .دريافت مي كند

 را به Devices Service و Data Centerاستفاده مي كنيد بايد تنظيمات )  مقناطيس-كنتاكلس-باركد(ارتهايي كه در باال گفته شد  كر ازاگ
  )18شكل . (ترتيب انجام دهيد

  
  
  
  
  
  
  

 14شكل 

 15شكل 

 16شكل 

 17شكل 

18شكل
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  .اينكه وارد برنامه شديد ابتدا از قسمت كيف الكترونيكي گزينه مديريت كاربران را انتخاب كنيدبعد از 
مي توانيد براي  در اين قسمت شما )19شكل(.پس صفحه مديريت كاربران در مقابل شما باز مي شودس

هر كاربري كه مي خواهيد به برنامه اضافه كنيد سطح دسترسي خاصي را براي قسمتهاي مختلف برنامه را 
   .نيز براي هما كاربر تعيين كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي صفحه سمت چپبراي تعيين كاربر ابتدا در صفحه مديريت كاربران دكمه اضافه را مي زنيد سپس نام رمز را وارد مي كنيد در قسمت باال
 سپس دكمه ذخيره را بزنيد بعد از آن براي تعيين سطح دسترسي كاربر تعريف )20شكل(سطوح دسترسي موجود تيك گزينه اول را بزنيد

دكمه ويراش را زده و سپس از صفحه منوي سطوح دسترسي را انتخاب كنيد وارد صفحه سطوح دسترسي شده و از قسمت پايين شده 
اينكه بخواهيد سطح دسترسي را از هر گزينه بگيريد و يا سطح قسمت باالي صفحه آيتمهاي دسترسي موجود را انتخاب كرده، براي 

گزينه ها به صورت درختي زير هم نمايش كنار آن را بزنيد + دكمه اب كنيد و بعد دسترسي به گزينه ها بدهيد، هر منويي كه خواستيد انتخ
از بين گزينهايي كه مي بيند ا كه خواستيد روي آن كليك راست كنيد و  ر از گزينه ها و شما مي توانيد هر كدام)21شكل(داده مي شوند

  )23و22شكل(. ديگر كاربر به آن گزينه دسترسي ندارد و.تيك كنار آن برداشته مي شودتغيير وضعيت انتخاب را كليك كنيد 
براي اينكه همه گزينه ها را از حالت دسترسي خارج كنيد منوي عدم انتخاب همه را مي توانيد بزيند و براي اينكه همه گزينه ها را انتخاب 

  .ا مي بنددباز رنوها جمع كردن همه مگزينه پهن كردن همه منوها را باز مي كند و .  همه را بزنيدكنيد انتخاب
  
  
  
  
  
  
  

 19شكل 

21شكل  20شكل  

22شكل 23شكل    
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  .وارد برنامه شويد با نام كاربر جديد برنامه خروج بزنيد و بعد مجدداً سطوح دسترسي را براي كاربر انتخاب كرديد يكبار ازبعد از آنكه 
  

  )24شكل( . شويدتنظيماتحال براي تنظيمات اوليه وارد قسمت  
به  شود كهاستفاده مي ز اين گزينه زماني  ا.گزينه اول يعني نرخ ماليات را انتخاب كنيد

يا را به اعتبار دهي اوليه و  ماليات د تعيين مي كني براي هركارتدر برنامههزينه هايي كه 
در غير ،مي توانيد اختصاص دهيد بصورت مبلغ ثابت و يا به صورت درصديبه شارژكارت 

  )25شكل(.م همه گزينه ها را صفر مي گذارياين صورت در قسمت نرخ ماليات
   

                           
  
  
  
  
  

  ، همان طور كه در قسمت اول برنامه گفته شد اگر از هر كدام از موارد گفته شده استفاده مي شدگزينه دوم يعني تنظيمات ديتاسنتر
 بايد ديتاسنتر را نصب و راه اندازي كنيد سپس در اين قسمت 

را ايي كه باز مي شود  صفحه ، دراين گزينه را انتخاب مي كنيد
سپس دكمه اعمال را  را بگذاريد SQLدر قمست نام سرور نام 

در صورتي كه پيغام ارتباط بزنيد و بعد تست ارتباط بگيريد 
برقرار است را داد دكمه بستن را زده و از اين گزينه بيرون 

 تنظيمات اين قسمت نيز انجام شده و مي توانيد )26شكل(.بياييد
  .عد يعني تعريف تخفيفها شويدوارد مرحله ب

  

مورد تخفيف در نظر گرفته شود در اين قسمت تخفيف  هنگام اعتبار دهي و يا شارژ كارت د خاصي بخواهي هايكارت اگر براي گروه و يا
  )27شكل( .را اضافه كنيدنظر 

شما مي توانيد  ، به كارتيعني انتصاب تخفيف بعددر قسمت 
انجام داده ايد را به ف تخفيف تخفيفهايي را كه در قسمت تعري

  )28شكل( .شماره كارتهايي كه مي خواهيد اختصاص دهيد

24شكل   

 25شكل

 26شكل 

 27شكل 
 28شكل 
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از اعتبار آن چشم پوشي شود از اين در صورتي كه بخواهيد كل يا مقداري از موجودي يا اعتبار كارتي به كارت ديگري انتقال پيدا كند و يا 
  )29شكلهاي (.گزينه استفاده مي كنيم

  
       

  
  
  
  
  
  
  

  )30شكل (.انتخاب كنيد را   اعتباري كارتعملياتقسمت براي اعتبار دادن به كارتهاي هوشمند  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تا  در قمست نوع كارت را پايگاه داده را انتخاب كنيد) برنامه ديتاسنتر(  استفاده مي كنيد ز دستگاهدر صورتي كه شما به صورت آنالين ا
از كارتهاي هوشمند   كه صورتيدر و،   بخواند به صورت آنالين برنامهمقدارداده هاي شما را از روي

انتخاب كنيد، و در صورتي نوع كارت را كارت هوشمند براي مقداردهي به كارتها استفاده مي كنيد 
هستند استفاده مي كنيد گزينه ) مانند كارت تلفن( دار ICاز نوع ديگر كارتها كه به نام كارتهاي كه 

  )31شكل  (.)موجود نمي باشد ICكارت در حال حاضر (انتخاب كنيد را ICكارت 

 29شكل

 30شكل 

 31شكل 
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  )32شكل (.كدر مربوطه را داشته باشيددستگاه  در صورتي كه از كارت هوشمند استفاده مي كنيد حتما بايد :نكته* 

 كارت جديد بايد ابتدا در اين قسمت دكمه )از هر نوع كه باشد(عريف يا كد كنيدتبراي اينكه كارتي را 
باقي بماند اگر مي خواهيد اطالعاتي را كه در اين قسمت وارد مي كنيد براي كارتهاي بعد نيز  ،را بزنيد

تيك گزينه نگهداري اطالعات براي كارتهاي جديد را بگذاريد و اگر مي خواهيد اطالعات براي كارت 
  .بعدي پاك شود تيك را برداريد

  . كنيدجه به مدل دستگاه و كارت مشخص با توهمان طور كه در باال گفته شد نوع كارت را 
   .وارد كنيدسپس شناسه كارت كه همان شماره كارت است را 

  .در قسمت موجودي شما مي توانيد حدود اعتبار براي هر كارت را مشخص كنيد حال يا به صورت روزانه و يا به صورت ثابت 
  .ارت در هر روز است تعيين كننده سقف مقدار مصرف براي ك: حد اعتبار روزانه

  . مقداري ثابتي را از كارت در هر استفاده كم مي كند: تغيير به مقدار ثابت ميزان
  . مقدار اعتبار اوليه ايي است كه به كارت اختصاص داده مي شود :اعتبار كنوني

 در اعتبار كنوني بدهيد با كسر ماليات در تعيين كرده باشيد مقداري كهما در قسمت تنظيمات ماليات در صورتي كه ش: اعتبار با كسر ماليات
  )33شكل  (.اين كادر به شما نمايش داده خواهد شد

  

   . را جهت اعتبارشان تعيين كنيد تاريخيبراي كارتها در اين قسمت مي توانيد  :تعيين تاريخ

   .كنيد ي كه تعيين ميتاريخ پايانرد تا اعتبار داكارت  كه از اين تاريخ تاريخ معتبر گزينه در اين قسمت: پايان/نوع تاريخ شروع
از كارت استفاده شود تاريخ تاريخي كه اگر از اين گزينه استفاده كنيد از اولين  از اولين استفادهو گزينه    

  .اعتبار كارت شروع مي شود تا پايان تاريخي كه در اين قسمت مشخص كرده ايد

  .اي كد شده زمان اعتباري تعيين نموداز اين گزينه مي توان براي كارته :تعيين زمان

  .زماني تعيين مي كند جهت اعتبار كارتهااين گزينه همانند قسمت تعيين تاريخ است با اين تفاوت : پايان/نوع زمان شروع
  .در صورتي كه مي خواهيد روي كارتها رمز بگذاريد از اين قسمت مي توانيد استفاده كنيد: امنيت

  
دكمه  در صورتي كه نياز به تغييرات در هر گزينه ايي را داشتيد مي توانيد .ال مي توانيد آن را ذخيره كنيداز كد كردن كارت حبعد 

  .ويرايش را زده و بعد از انجام تغييرات آن را ذخيره كنيد
  .قسمت عودت كارت جهت كسر كارمزد به صورت درصدي و يا به صورت ثابت از كارتي مي باشد

  . توانيد از قسمت شارژكارت استفاده كنيدجهت شارژ مجدد كارت مي
در صورتي كه كارتهاي دستگاه شما از نوع مغناطيس بود جهت كد كردن كارتها از قسمت كارتهاي مغناطيس استفاده كنيد و در صورتي كه 

  .داستفاده كني) مايفر(دستگاه شما از نوع كار هوشمند بود براي كد كردن آن ها از قسمت دستگاه كارت هوشمند

 32شكل 

 33شكل 
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مي توانيد بعد از انجام كليه مراحل از دستگاهها و يا عملياتهايي كه روي شما  :گزارشها
   .ه و يا عملكرد كاربرها گزارش تهيه كنيد انجام شد)…ژاعتبار دهي يا شار(كارتها 

گزارشها را انتخاب كنيد، در صفحه اصلي قسمت ابتدا از منوها گزينه  تهيه گزارشراي ب
ه مي خواهيد داشته باشيد گزارشهاي اوليه را مشاهده مي كنيد، با توجه به نوع گزارشي ك

  .يكي از گزارشها را انتخاب كنيد 
   

  
  
  
  
                                                      

تاريخ شارژ،زمان  جديد،معرفي كارت« اعم از در اين گزارش شما آخرين عملكرد كاربران را در نرم افزار :  تراكنش كاربرگزارش 
   .مي توانيد مشاهده كنيد  » و تخفيفشارژ،آخرين اعتبار، مقدار شارژ، ماليات،كارمزد

  
مند دريافت كرده را مي توانيد به صورت گزارش اين گزارش براي آن است كه مقدار موجوديي كه هر كار: دريافتي هاي كامندگزارش 
  .تهيه كنيد

  
ارتها دهي كاعتبار چه زماني و از چه تاريخي « از اگر مي خواهيد بدانيد هر كارتي كه صادر شده چه مقدار اعتبار دارد : اعتبار كارتهاگزارش 

  .ازآن داشته باشيدمي توانيد گزارشي » شروع مي شود تا چه زماني خاتمه ميابد
  

با دستگاهها ارتباط كاركرد هر دستگاه را به صورت مجزا داشته باشيد ابتدا بايد گزارشي از اگر مي خواهيد : كاركرد دستگاههاگزارش 
در صورتي كه بخواهيد از اين گزارش (.  بگيريدشريافت كنيد بعد از داخل نرم افزار آن را گزاربرقرار نماييد سپس اطالعات آنها را د

  ).تفاده كنيد حتما بايد ارتباط شما آنالين يعني با برنامه ديتاسنتر باشداس
ها مي باشد و جهت استفاده از آن بايد ارتباط آنالين ستگاهداين گزارش نيز مانند گزارش كاركرد :  دستگاهها كاركردزئيات جگزارش 

  .داشته باشيد
 را به باشيدانتقال داده به كارت ديگري  اگر اعتبار كارتي يد همان طور كه از اسم اين گزارش مشخص است مي توان:انتقال اعتبارگزارش 

  .صورت گزارش داشته باشيد
  .ده شده باشد مي توانيد آن را نيز گزارش بگيريداگر اعتبار كارتي تغيير دا : كارتعتباراتغييرات گزارش 
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  .دينيند گزارش را مي توانيد در زير بب از چايينمونه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آرزوي موفقيت براي شما در تمام مراحلبا 
  آموزش پاليزافزارواحد 


