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   مقدمه -1

 ی حسابدار  نرم افزار  با استفاده از  دیتوانیم  شما  تجارت الکترونیک پارسیان  از شرکت  ،دریافت دستگاه کارت خوان  با

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

   کارت خوان ارسال نمایید.

  برقراری ارتباط -2

 روش کلی استفاده می کند: 4از  وتریارتباط با کامپ یجهت برقرار تجارت الکترونیک پارسیاندستگاه 

 : ارتباط از طریق شبکه1  حالت

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

نیست و    3برای این حالت نیاز به انجام بخش    گردد.   یم  IP  یو دارا  رد یگ  ی شما قرار م  یشبکه محل  در  دستگاه   ن یا  ،مودم

 وارد نمایید.  IPرا در قسمت آدرس  IPشده و تنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را شبکه انتخاب کرده و این  5 و  4 بخشوارد 

 USB: ارتباط از طریق  2  حالت

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

در وبسایت محصوالت شرکت   موجوددرایور  ی ها  لیتوسط فا   دیتوان ی به وجود آمد، م یمشکل Device Managerدر قسمت 

به آدرس   بروز رسان  دستگاه  وریدرا  https://product.easysoft.ir/PosHelpآسان سیستم مبنا  این حالت    . دیینما  ی را  برای 

را  USBانتخاب کرده و پورت  USBشده و تنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را  5 و  4 نیست و وارد بخش  3نیاز به انجام بخش 

 در پورت وارد نمایید. 

 ویندوز سرویس   -شبکه    : ارتباط از طریق 3  حالت

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

می    نیز  3برای این حالت نیاز به انجام بخش    گردد.  یم  IP  یو دارا  ردیگ  یشما قرار م  یشبکه محل  در  دستگاه  نیا  ،مودم

ویندوز سرویس انتخاب کرده و    -شبکه    شده و در تنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را  5  و  4  باشد و سپس وارد وارد بخش

 را وارد نمایید.  IPآدرس 

 ویندوز سرویس   - USB  : ارتباط از طریق4  حالت

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

در وبسایت محصوالت شرکت   موجوددرایور  ی ها  لیتوسط فا   دیتوان ی به وجود آمد، م یمشکل Device Managerدر قسمت 

به آدرس   بروز رسان  دستگاه  وریدرا  https://product.easysoft.ir/PosHelpآسان سیستم مبنا  این حالت    . دیینما  ی را  برای 

ویندوز    -  USBشده و در تنظیمات نرم افزار نوع ارتباط را  5 و  4 می باشد و سپس وارد وارد بخش  نیز 3نیاز به انجام بخش 

 . را در پورت وارد نمایید USBپورت سرویس انتخاب کرده و 

 نصب ویندوز سرویس -3

 . دینما ی استفاده م سیسرو ندوزیاز و وتریارتباط با کامپ یجهت برقرارتجارت الکترونیک پارسیان دستگاه 
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ابتداس یسرو  ویندوزنصب    یبرا از  PEC_WindowsServiceSetup.zip  لیفا  د یبا  ،  سایت محصوالت شرکت آسان   را 

 سیستم مبنا دانلود کنید: 

https://product.easysoft.ir/files_pos/PEC_WindowsServiceSetup.zip 

   :این فایل از حالت فشرده خارج کرده و وارد فولدر مربوطه شوید سپس

 

 . دییرا اجرا نما install.bat ل ینصب، فا یبرا

ا پنجره  موفق  نصب  تصو  ی در صورت  با  پ   لیذ  ریمطابق   The Commit phase Completed Successfully  غامیبا 

 . د یکن یمشاهده م 

 

 . دیمشاهده کن pec pcpos( با نام Services.msc)  ندوزیو  یها سیسرو ستیرا در ل س یسرو دیتوان یپس از اجرا م
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و    PEC_PCPOSبه نام    یفولدر  C:\Users\Public  ریپس از نصب به صورت خودکار اجرا شده و در مس  سیسرو  نیا

درج شده    ی فولدرها  ریو مس  د، ینده  رییرا تغ  رها یمس  نی. )لطفاً ا کندیم  جاد یا  Responseو    Request  یها  نام   با   رفولدر یدو ز

 ذکر شده باشد.(  ی در نرم افزار، مطابق با فولدرها انیدستگاه کارت خوان بانک پارس با ارتباط ماتیدر تنظ

مسهنکت فا  یری:  آن  در  )  لیکه  دارد  وجود  مسPec-PCPOS-WindowsService.exeنصب  عنوان  به   یی اجرا  ری( 

  نیجابه جا کردن ا  ای حذف شود. )در صورت حذف    ا یفولدر جابه جا    ن یا  دی شود. پس از نصب نبا  یدر نظر گرفته م   سیسرو

 ( .کار نخواهد کرد گریمربوطه د  سیسرو فولدر،

و کابل   د یانجام داده ا ی مربوط به دستگاه کارت خوان را در سمت دستگاه و نرم افزار به درست  ماتینکته مهم: اگر تنظ

  سیکه سرو  د یینما  یشود، بررس  ی ارتباط دستگاه با نرم افزار برقرار نم  ی ول  . دی متصل نموده ا  یاتصال ره هم به درست  یها

 نصب شده حتما در حال اجرا باشد. 

  تنظیمات دستگاه -4

 . داده خواهد شد توضیح وتریبه کامپ USBیا  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

 د یشو «مدیریت»وارد  -1

 دی شو «تنظیم پایانه» منوی دوار -2

  دیشو«  اتصال به رایانه» منویوارد  -3

 گزینه های شبکه یا سریال انتخاب نمایید یکی از  -4

 محلی و پورت را تنظیم نمایید   IPدر حالت شبکه  -5
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   تنظیمات نرم افزار -5

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

 زیر را تعریف کنید:

 اختیاری بنویسید : یک نام نام کارت خوان •

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

 تجارت الکترونیک پارسیانشرکت ارائه دهنده:  •

 سرویس ویندوز  – USBیا    سرویسویندوز  –که  شب، USB،  نوع ارتباط: شبک •

 192.168.1.105:1010وارد نمایید مانند:   به همراه پورت  : آدرس آی پی دستگاهIPآدرس  •

 ال: نیاز نیستترمین •

 تصویر زیر یک نمونه کارت خوان تعریف شده را نشان می دهد: 

 

به کارت  را  افزار مانند ثبت فاکتور فروش مبلغ فاکتور  نرم  از بخش ها مختلف  توان  از تعریف کارت خوان می  پس 

 خوان ارسال کرد.

 

 تماس با ما  -5
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های زیر عمل  می توانید به یکی از روش  پیشنهادات و انتقادات خودآسان سیستم مبنا و یا ارسال  شرکت    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

 

https://easysoft.ir/Contact
https://product.easysoft.ir/Contact
mailto:info@easysoft.ir
https://product.easysoft.ir/

