ًصة ٍ استفادُ از دستگاُ کارت خَاى در ًرم افسار آساى
ارسال هثالغ تِ دستگاُ کارت خَاى تاًک در ًرم افسارآساى از ٍرشى ً ( 97/1/1سخِ  ) 6.6.2تِ تعذ لاتلیت اتصال تِ پایاًِ ّای تاًک پارسیاى را دارد .
کارترد ایي لسوت ترای فرٍضگاُ ّا ٍ اضخاصی هی تاضذ کِ هی خَاٌّذ زهاى صذٍر فاکتَر فرٍش اتَهات هثلغ فاکتَر رٍی دستگاُ پَز تاًکی کِ تِ
سیستن ٍصل است ًوایص ضَد ٍ هطتری تذٍى تایپ هثلغ فاکتَر رٍی دستگاُ پَز تاًکی فمط کارت تکطذ  ،استفادُ از ایي تخص جْت سرعت تخطیذى
تِ صذٍر فاکتَر هی تاضذ  .تَجِ فرهائیذ در صَرتیکِ دارای گاراًتی ّستیذ هجاز تِ ترٍز رساًی هی تاضیذ  ،در غیر ایي صَرت تا ضرکت ّواٌّگ کردُ
ٍ سپس الذام تِ ترٍز رساًی ًوائیذ  .فایل هرتَط تِ ترٍز رساًی در سایت  Www.asanacc.comدر دسترس هی تاضذ  .در صَرت لسٍم  CDآپذیت ًرم
افسار ترای فرٍضٌذُ ارسال هی گردد .
تٌظیوات هرتثط تا دستگاُ کارت خَاى تاًک در ًرم افسار آساى تِ ضکل ریل هی تاضذ :
 ) 1تعذ از ًصة فایل ترٍز رساًی فایل  AsanPos.exeرا از هسیر آساى ( هثال  ) C:\asan6اجرا ًوائیذ  .یا رٍی دسک تاب ً Sendوائیذ  .پٌجرُ ای
ّواًٌذ تصَیر زیر هطاّذُ هی ًوائیذ .

 ) 2در لسوت هتفرلِ  -تٌظیوات اختیاری ترًاهِ صفحِ  13آیتن  8را تیک تسًیذ ٍ سپس تا زدى کلیذ ایٌتر تاًک هَرد ًظر را اًتخاب ًوائیذ .

 ) 3در لسوت هتفرلِ  -افتتاح حساب تاًکی  ،تاًک هَرد ًظر را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا ایٌتر پٌجرُ ای ٍیٌذٍزی تحت عٌَاى هطخصات ارتثاطی تا
دستگاُ اجرا هی ضَد کِ در ایي پٌجرُ در لسوت ضوارُ  ٍ IPضوارُ  ، Portآی پی ٍ پَرت درج ضذُ در کادر پاییي پٌجرُ  AsanPos.exeرا تایپ
ًوائیذ ٍ گسیٌِ ارسال هستمین را فعال کردُ ٍ سپس ٍارد تخص تٌظیوات ضذُ ٍ پٌجرُ ای هطاتِ تصَیر ضوارُ  2هطاّذُ خَاّیذ کرد  ،درصَرتیکِ

دستگاُ پَز تاًکی پارسیاى ضوا تَسط کاتل  LANتِ سیستن ٍصل ضذُ در لسوت  ، Port ٍ IPآی پی ٍ پَرت خَد دستگاُ پَز تاًکی را تایپ ًوَدُ ،
در صَرتیکِ دستگاُ پَز تاًکی پارسیاى ضوا تَسط کاتل (  ) COMتِ سیستن ٍصل ضذُ هی تایست در لسوت  Com Portتا تَجِ تِ پَرت ضٌاسایی
ضذُ دستگاُ  Comرا تٌظین ٍ سپس خرٍج ٍ رخیرُ را جْت خاتوِ کار تسًیذ ٍ گسیٌِ ارسال هستمین را غیر فعال کٌیذ  ،در پٌجرُ هطخصات ارتثاطی
تا دستگاُ کلیذ آزهایص ارتثاط را زدُ !! در صَرتیکِ هطکلی در تر لراری ارتثاط ًثاضذ در پٌجرُ  AsanPos.exeهثلغ  1,000تعٌَاى تست ًوایص
هی ضَد  ،تصَیر زیر را هالحظِ فرهائیذ :

پس از اًجام تٌظیوات فَق  ،زهاى ثثت هثالغ هرتَط تِ تاًک  ،لاتلیت اتصال تِ کارت خَاى تاًک همذٍر خَاّذ ضذ .
جْت ثثت هثالغ هرتَط تِ فاکتَر صادر ضذُ  ،اتتذا هی تایست فاکتَر صادر گردد ٍ سپس رخیرُ دریافت را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس در در هٌَی دریافت
ٍجِ در لسوت ٍاریس تِ تاًک هثلغ دریافتی را ٍارد ًوَدُ ٍ سپس تا ایٌتر هثلغ فَق تِ کارت خَاى هرتَطِ هٌتمل خَاّذ ضذ  ٍ ،در اداهِ تر رٍی دستگاُ
کارت خَاى عولیات پرداخت را طثك رٍال اًجام دّیذ .
تَجِ !!! در صَرتیکِ تٌظیوات فَق صَرت گرفت اها ارتثاط دستگاُ پَز ضوا اًجام ًطذ هراحل زیرا تِ ترتیة اًجام دّیذ :
در هسیر آساى  ( Asan6هثال  ) C:\asan6فایل  Pec-PCPOS-WindowsService-Installerتا پسًَذ  Rarرا از حالت فطردُ درآٍردُ ٍ ًصة
ًوائیذ .
هراحل ًصة :

 ) 1رٍی فایلی کِ در هراحل لثل تَضیح دادُ ضذ داتل کلیک کردُ  ،پٌجرُ زیر تاز هی ضَد .

تِ صَرت پیص فرض در کادر  Destination folderهسیر فایل ًصثی ًَ Posضتِ ضذُ کِ ضوا  Extractرا زدُ  ،در ایي حالت سیستن در ّواى پَضِ
 Asan6یک پَضِ تِ ایي ًام ایجاد هی کٌذ .
 ) 2پَضِ هَرد ًظر را تاز کردُ ٍ رٍی فایل  installکلیک راست کٌیذ ٍ گسیٌِ  Run as Administratorرا اًتخاب ًوائیذ  .در صَرت ًصة درست فایل ،
پٌجرُ هاًٌذ تصَیر زیر ظاّر هی ضَد .

** در ایي حالت هی تایست چک ًوائیذ  ،حتوا ارتثاط تا دستگاُ پَز تاًکی هیسر ضذُ است .
* در صَرتی کِ فایل درست ًصة ًطذُ تاضذ پٌجرُ  Commandهجذد تاز هی ضَد ٍلی تٌْا دٍ خط ًَضتِ ظاّر هی ضَد  .در ایي حالت تایذ تایذ هَارد
زیرا چک کٌیذ :
 User ) 1حتوا جسٍ ادهیي تاضذ .
 ) 2اگر فایل  Microsoft .NET Frameworkرٍی ٍیٌذٍز ًصة ًثاضذ تایذ ًصة ضَد .
ًکتِ ! در صَرتی کِ ّوِ هَارد فَق اًجام ضذ ٍلی تاز ّن ارسال هثالغ تِ دستگاُ پَز تاًکی اًجام ًطَد هی تایست یک تار در ّواى پَضِ  Posکِ در
هسیر آساى ساختِ این رٍی گسیٌِ  uninstallکلیک راست کردُ ٍ آیتن  Run as Administratorرا اًتخاب ًوائیذ ٍ سپس هجذد رٍی  installکلیک
کردُ تا ًصة از اتتذا اًجام ضَد .

