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   مقدمه -1

  آسان   یحسابدار  نرم افزار  با استفاده از  دیتوانیم  پرداخت پرشین شما آسان    از شرکت  ،دریافت دستگاه کارت خوان  با

صورت اتوماتیک از نرم افزار به دستگاه کارت    دستگاه کارت خوان متصل شده و مبلغ را به  به  و سایر نرم افزارهای شرکت

   خوان ارسال نمایید.

   تنظیمات دستگاه -2

 . داده خواهد شد توضیح وتریبه کامپ LANشبکه  قیاز طر کارت خوان  نحوه اتصال دستگاه  بخش نیدر ا

. پس از اتصال دستگاه به  دیمتصل کن  یا مودم  وتری به کامپ  LANابتدا دستگاه خود را با کابل    یستیمنظور با  نیا  یبرا

 گردد.  یم  IP یو دارا ردیگ ی شما قرار م ی شبکه محل در دستگاه نیا ،مودم

 (دیکن کیکل   اتیدکمه عمل یبر رو یستیمنظور با نیبد ) دیشو «منو»وارد  -1

 ( دی شده است را وارد کن میدستگاه شما تنظ یکه بر رو یرمز عبور) دی شو »سرپرست«زیرمنوی  دوار -2

 : دیانجام ده لیرا مطابق ذ  ماتیو تنظ دیشوشبکه«  ی»پارامترها یمنوریوارد ز -3

• DHCP Mode  را برابر باStatic  قرار دهید 

• Local IP  قرار دهید یدر شبکه محل افتهیاختصاص  ی پ  یآرا برابر با 

 د یشو»سرپرست«  منو ریمجددا وارد ز با زدن دکمه لغو -4

 : دیانجام ده ل یرا مطابق ذ ماتیو تنظ دیشو« PCPOS »ارتباط منو ریوارد ز -5

• Connection Type  را برابر باLAN  قرار دهید 

هست   یا  IPهمان    ،IP  آدرس  که  دییدستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است توجه نما  ماتیتنظ  نیاز انجام ا  پس

 .  دیکن ی مشاهده م «شبکه ی پارامترها –سرپرست  - منوپرشین » که در دستگاه آسان پرداخت

  تنظیمات نرم افزار -3

طریق منوی تعاریف وارد بخش کارت خوان ها شده و زدن دکمه جدید کارت خوان با پارامترهای  داخل نرم افزار از  

 زیر را تعریف کنید:

 : یک نام اختیاری بنویسید نام کارت خوان •

 (2تباط با واسط ار یا  1یم، ارتباط با واسط قالگوریتم ارتباط: یک الگوریتم انتخاب نمایید )ارتباط مست •

 سان پرداخت پرشینشرکت ارائه دهنده: آ •

 نوع ارتباط: شبکه  •

 192.168.1.105: آدرس آی پی دستگاه را وارد نمایید مانند: IPآدرس  •

 ترمینال: نیاز نیست •

 تصویر زیر یک نمونه کارت خوان تعریف شده را نشان می دهد: 
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مبلغ فاکتور را به کارت خوان پس از تعریف کارت خوان می توان از بخش ها مختلف نرم افزار مانند ثبت فاکتور فروش 

 ارسال کرد.

 

 تماس با ما  -4

های زیر عمل  می توانید به یکی از روش  آسان سیستم مبنا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خودشرکت    تماس باجهت  

 : نمایید
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 info@easysoft.ir ارسال ایمیل به -3

 product.easysoft.ir  دانلود و نصب رایگان نرم افزار -4
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