
 

 1   - صفحة 

 سیستم

 کاربران

 ن در سیستم وجود دارد؛و ذخیره آ، امکان ایجاد کاربر جدید "کاربران سیستم مدیریت"نقش با توجه به دسترسی مدیر فنی به 

جهت ایجاد، ویرایش، دسترسی دادن نقش ها به کاربران نمایندگی و تغییر رمز عبور، از منوی اصلی بر روی بخش کاربران کلیک 

کرده تا وارد صفحه مربوط به آن شوید. در این صفحه مدیر فنی قادر به جستجوی کاربران خود از طریق فیلترهای مربوط به نقش 

تا اطالعات اولیه  ،وارد صفحه جدیدی شده "کاربر جدید" آیکونا استفاده از ب ال بودن، میباشد.دسترسی و همچنین فعال/ غیر فع

 اطالعات کاربر جدید در سیستم ثبت میشود.ه ر انتها با استفاده از دکمه ذخیروارد شود. دبه صورت دستی  کاربر

 

 به شکل زیر تغییر پیدا میکند. ، صفحه مربوطهاطالعات اولیه کاربر جدید ی پس از ذخیره

 



 

 2   - صفحة 

نسبت به تغییر دسترسی  "نقشها"جهت اضافه و کم نمودن دسترسی های کاربران نمایندگی، مدیر فنی قادر خواهد بود در صفحه 

 کلیک کند.جهت اعمال تغییرات و در انتها دکمه ذخیره را  ،های کاربران خود اقدام نماید

 

وارد  ،با کلیک کردن بر روی آیکون کلید شکلقادر خواهد بود تغییر کلمه عبور کاربر مربوط به نمایندگی خود، مدیر فنی جهت 

 د.صفحه ی جدیدی جهت تغییر کلمه عبور و همچنین فعال و غیر فعال کردن کاربر خواهد ش

 بر روی دکمه سبز رنگ کلیک کرده تا تغییرات پس از در ج کلمه عبور خود و ذخیره کردن  ن،جهت فعال / غیر فعال کرد

 اعمال گردد

  کاربر خود را مجبور به تغییر کلمه عبور "تغییر کلمه عبور در اولین ورود"مدیر فنی قادر خواهد بود تا با فعال کردن دکمه ،

 وارد نرم افزار شودعبوری انتخابی خودش  تا کاربر بتواند با کلمه نماید،در اولین ورود خودش 

 کاربری فعال خواهد داشت و پس از آن  ،با انتخاب تاریخ انقضا برای کاربر، باعث میشود که کاربر مورد نظر تا آن تاریخ

 غیر فعال میگردد یشکاربر

 شناسه کاربری غیر قابل تغییر میباشد 



 

 3   - صفحة 

  خود )مدیر فنی( را وارد کرده و سپس اقدام به تعریف کلمه عبور کاربر جهت تغییر کلمه عبور کاربر خود، ابتدا کلمه عبور

 یکون ذخیره کلیک کرده تا تغییرات اعمال گردد. کلمه عبور جدید بر روی آ مورد نظر کرده و پس از تکرار

  

 


