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   مقدمه -1

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

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

   نمایید. 

  برقراری ارتباط -2

 : کندی  روش کلی استفاده م  3از  وتریارتباط با کامپ یدستگاه به پرداخت ملت جهت برقرار

 از طریق شبکهارتباط   :1  حالت

  ، مودم. پس از اتصال دستگاه به دیمتصل کن یا مودم وتریبه کامپ  LANدستگاه خود را با کابل  یستیمنظور با نیا یبرا

نیست و   4و  3 بخش هایبرای این حالت نیاز به انجام  گردد. یم IP یو دارا ردیگ یشما قرار م یشبکه محل در دستگاه نیا

 وارد نمایید.  IPمت آدرس را در قس IPاین  تنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را شبکه انتخاب کرده و شده و  5بخش ارد و

 USBاز طریق  ارتباط    :2  حالت

دستگاه در    یی که در شناسا  یصورت  در  . دیمتصل کن  وتریبه کامپ USBاز طریق    دستگاه خود را  ی ستیمنظور با  نیا  یبرا

در وبسایت محصوالت شرکت    موجود  درایور  یها  لیتوسط فا  دیتوان  یبه وجود آمد، م   یمشکل   Device Managerقسمت  

برای این حالت نیاز   .دیی نما  ی را بروز رسان  گاهدست  وریدرا  https://product.easysoft.ir/PosHelp  به آدرسآسان سیستم مبنا 

را  USBپورت  انتخاب کرده و USBتنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را  شده و 5بخش ارد ونیست و  4و  3 بخش هایبه انجام 

 وارد نمایید.  پورتدر 

 : ارتباط از طریق ویندوز سرویس3  حالت

تنظیمات نرم افزار نوع   در  شده و  5بخش  ارد  وارد  می باشد و سپس و  4و    3  بخش هایبرای این حالت نیاز به انجام  

 وارد نمایید. سرویس را  IPآدرس  انتخاب کرده و ویندوز سرویسارتباط را 

 نصب ویندوز سرویس -3

 . دینما یاستفاده م  سیسرو  ندوزیاز و وتریارتباط با کامپ یدستگاه به پرداخت ملت جهت برقرار

سایت محصوالت شرکت آسان    را از  BPM_WindowsServiceSetup.exe  لیفا  د یبا  ، ابتداسی سرو  ویندوزنصب    یبرا

 نید: سیستم مبنا دانلود ک

https://product.easysoft.ir/files_pos/BPM_WindowsServiceSetup.exe 

   :د یشو یم لیمراحل ذ وارد که دییاجرا نما Administrator یبا دسترس این فایل را سپس
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  تنظیمات دستگاه -4

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

 گردد.  ی باشد، باز م یدستگاه م  ماتیکه مربوط به تنظ لیصفحه ذ Finish دیو فشردن کل سیسرواز اتمام نصب وب 
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را    LANقرار داده و تنظیمات ارتباط    TCP/IPرا برروی    POSدر صورتی که ارتباط از طریق شبکه باشد نوع ارتباط با  

 می باشد وارد نمایید.  POS Portو  POS IP Addressکه شامل موارد 

را با    Port Nameفقط    ، قرار داده    Serial/USBرا برروی    POSنوع ارتباط با   باشد  USBدر صورتی که ارتباط از طریق  

پورت   یمشخص است که دستگاه بر رو  زیر  ریدر تصو  .دیینما   نییتع  است،   ده ی آن نصب گرد  یکه دستگاه بر رو  یتوجه به پورت

COM3  .نصب شده است 
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دستگاه به پرداخت ملت را   سیسرو  دیتوان  یم  ندوزیو  یها  سیدر قسمت سرو  س،یسرو  ویندوزپس از نصب  همچنین  

 . دییمشاهده نما POSPC BEHPARDAKHTبا نام  

 

   تنظیمات نرم افزار -5

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

 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 •

 ه پرداخت ملتبشرکت ارائه دهنده:  •

 ویندوز سرویس  یا  USB، شبکهنوع ارتباط:  •

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

 وارد نمایید  127.0.0.1:1024بصورت  سرویس: آدرس آی پی  سرویس IPآدرس  •

 ترمینال: نیاز نیست •

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

 ارسال کرد.

 

 تماس با ما  -5

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

 : نمایید

 easysoft.ir/Contact  آدرسشماره های موجود در  باتماس  -1

 product.easysoft.ir/Contact پیام از طریق آدرسارسال  -2

 info@easysoft.ir ارسال ایمیل به -3

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