
 

 1   - صفحة 

 ورود به نرم افزار 

 وارد صفحه مربوط به ورود به نرم افزار میشوید. ،ر قسمت آدرس مرورگرد http://service.azhand.coبا وارد کردن آدرس 

 

در انتها دکمه ورود را  ، ورا در قسمت شناسه وارد کرده و سپس کلمه عبور خود را در قسمت کلمه عبور وارد کردهنام کاربری خود 

 جهت ورود به نرم افزار کلیک کنید.

 .کلمه عبور قابلیت تغییر توسط کاربر در نرم افزار را دارا میباشد  

http://service.azhand.co/


 

 2   - صفحة 

 صفحه اطالعات کاربری

 نمایندگی و منوهای نرم افزار برای کاربر قابل مشاهده میباشد.در این صفحه اطالعات کاربر، نام 

 

منوی سمت راست، منوی اصلی نرم افزار میباشد که بخشهای مربوط به قسمتهای مختلف نرم افزار را برای کاربر قابل دسترسی  -1

همه کاربران قابل مشاهده نخواهد بود. به عنوان مثال،  این منو برای هر کاربر، دسترسی های جداگانه ای دارد که برایمیسازد. 

، لیت دسترسی به پذیرش، گزارشات، موجودی انبارگزینه های مربوط به مدیر فنی قابل مشاهده میباشد که قاب ،در این صفحه

 و یا انبار دار به طور یکسان نخواهد بود. تکنیسیندارد، که این دسترسی ها برای را  IRISو اطالعات کاربران، سفارشات، 

 تعمیرکه از آن جهت ورود به صفحه اصلی یا همان اطالعات کاربر و همچنین  ،منوی سمت چپ، منوی فرعی نرم افزار میباشد -2

 استفاده کرد. مشتری و خروج از نرم افزار میتوان و نصب جدید برای جدید

قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی، تلفن و موبایل را نشان اطالعات کاربر، قسمتی است که مشخصاتی از  -3

 میدهد.

  



 

 3   - صفحة 

 :کردزیر استفاده صورت به  "تغییر کلمه عبور"از قسمت  تغییر کلمه عبور میتوان جهت -4

 

 میکنیموارد  "کلمه عبور شما"را در قسمت  ز طریق آن وارد نرم افزار شده ایدکه ا ی فعلیکلمه عبور -1-4

 میکنیم وارد "کلمه عبور جدید"قسمت را در جدید  عبوریکلمه  -2-4

 وارد میکنیم "تکرار کلمه عبور جدید"قسمت  در جدید را مجدداًعبوری کلمه جهت تاییدیه،  -3-4

 کلیک میکنیم "ذخیره"عبوری جدید بر روی آیکون  کلمهجهت ذخیره  -4-4

 

 


