
  1بازگشت به فهرست 

 

 پرستاشاپ محصوالت مدیریت افزار نرم (Demo) نمایشی ینسخه نصب آموزش

 :توجه

مراحل اما یکسان است.  ،اصلیی نسخهی نمایشی   برای نصبب رر و  نسخه  نرم افزار، (Setupفایل نصبب ) 

 و.کر خواریمی نمایشی را بررسی سند، مراحل نصب   اجرای نسخهاین ور   متفا ت است نصب   اجرا 

 

 فهرست

 2 ............................................................................................................. نصب یرالیفا وانلوو

 3 .......................................................................................................................... ازراین شیپ

 4 ......................................................................................................................... نصب مراحل

 11 .......................................................... برنامه کنار ور WinRAR افزار نرم یپوشه  از یبروارنسخه

 11 .......................................................................................................... یشینما ینسخه یاجرا

 12 ........................................................................................................................... یبانیپشت

 



  2بازگشت به فهرست 

 

 نصب هایفایلدانلود 

 زیر مراجعه بفرمایید:برای وانلوو فایل نصب به لینک 

 لینک وانلوو مستقیم فایل نصب نرم افزار مدیریت محصوالت پرستاشاپ 

http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip 

 .کنید خارج فشروه حالت از وانلوو، از ا پسر برنامه نصب فایل

 راه با تصویر خواریم وید.مراحل نصب را، ور اوامه رم

http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip


  3بازگشت به فهرست 

 

 هاپیش نیاز

 .یدنصب کن اباالتر ر یا 4 ینسخه رک  یمحتما وات نت فرقبل از شر ع نصب برنامه،  -1

  :از سایت مایکر سافت 4.4وات نت فریم  رک  وانلووپیوند به 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718 

ات پرستاب»یا باالتر را نصب کنید تا ور آینده بتوانید نرم افزار  dotNet Framework 4.5.2کنیم پیشنهاو می

(PrestaBot) ».را رم نصب کنید 

  :از سایت مایکر سافت 4.4.2وانلوو وات نت فریم  رک پیوند به 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642 

 این سند را مطالعه بفرمایید. -2

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://forums.systemiha.ir/showthread.php?tid=112
http://forums.systemiha.ir/showthread.php?tid=112
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642


  4بازگشت به فهرست 

 

 مراحل نصب

 .شوید نصب رایفایل حا ی یپوشه  ارو

 setup.exe, setup.msi: رست پوشه این ور فایل و 

 

 .کنید اجرا را setup.exe فایل نصب، شر ع برای

  



  4بازگشت به فهرست 

 

 .بزنید را Next وکمه گویی آمد خوش یصفحه ور -1

 

  



  6بازگشت به فهرست 

 

 . جوو وارو متن کرون  ارو برای کاور عدو 3 و م یصفحه ور -2

 اطالعات این نکرو  ارو کنید، نصببب ار نمایشببی ینسببخه دیرمیخوا   دیاهنکرو وریافت مجوز کد رنوزچون 

  ارو اراین اطالعات باید با وقت  ،ی اصلی  اقدام برای نصب نسخه مجوز کد وریافت از اما پس .نیست مهم

 ی اصلی شرح واوه شده است.که ور سند رارنمای نصب نسخه کنید

 

 .بزنید ار Next وکمه

  



  7بازگشت به فهرست 

 

 .کنید مشخص را برنامه نصب محل باید سوم یصفحه ور -3

 

 که تعیین رستند صفحه پایین چپ سمت ور Everyone, Just me رایعنوان با راویویی یوکمه تا و  رمچنین

 منوی ور یا شوند سباخته   یند ز فعلی کاربر وسبکتاپ    اسبتارت  منوی ور فقط برنامه رایShortcut کنندمی

 .کاربررا یرمه وسکتاپ   استارت

 .بزنید را Next وکمه

  



  8بازگشت به فهرست 

 

 .ووشمی شر ع برنامه نصب کار ،Next وکمه زون با   ستا نصب تأیید ،چهارم یصفحه -4

 

 

 

  



  9بازگشت به فهرست 

 

 .بزنید را Close وکمه نصب، کار شدن تمام پس از -4

 

 ور  ( Desktop) میزکار ر ی( Shortcut) میانبرش   شببده نصببب دبووی کروه مشببخص که مسببیری ور برنامه

 .است شده ساخته  یند ز استارت منوی

 

 

  



  11بازگشت به فهرست 

 

 در کنار برنامه WinRARی نرم افزار پوشه برداری از نسخه

حتی  است. یالزامبرنامه ور کنار  WinRARنرم افزار  یمحصبوالت،  جوو پوشه  یرتصبا   یجهت فشبروه سباز  

 ی ومو!رنگام استفاوه از نسخه

نصب  WinRAR یاز پوشه یکپ یک که است   حتماً الزم شوویشبما م  یلتحو WinRAR یبرنامه بد ن پوشبه 

 ه تهیه کنید.برنام کنارور ن اخووت یند ز  یشده ر 

 برای این کار:

)اگر ور حال حاضر نصب  یدشبما سبازگار اسبت نصب کن    یند زکه با   ار WinRARاز  یانسبخه  یدابتدا با -1

 (.یستن

 .یدکن یکپ ااش ررفته   پوشه WinRARبه محل نصب نرم افزار  -2

 

 Pasteشده را  ی  فولدر کپ یدوگررب PrestaShop Product Managerمحل نصب نرم افزار  یبه پوشبه  -3

 .یدکن

 

  



  11بازگشت به فهرست 

 

 نمایشی ینسخه اجرای

 کنید. وانلوو افایل نصب برنامه ر -1

  :نصب راییلوانلوو فاپیوند به 

 ، ونبال کنید.انتهاتا  مراحل نصب را -2

  :مراحل نصبپیوند به 

 برنامه کپی کنید.ور محل نصب  را WinRARنرم افزار  -3

  :نرم افزار  یاز  پوشه یبروارنسخهپیوند بهWinRAR ور کنار برنامه 

 اجرا کنید. ابرنامه رید   وبه اینترنت متصل ش -4

  



  12بازگشت به فهرست 

 

 پشتیبانی

 19168429144م تلگرانرم افزار:  یبانیکارشناس فر ش، مشا ره    پشت

 19168169478تلگرام (:  ... نرم افزار )عدم اجرا یمشکالت فن کارشناس

  :رای مصورانجمن پشتیبانی   آموزشپیوند به 

http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40 

 ی خرید محصول، حامی   پشتیبان ما باشید.ور صفحهبا نوشتن نظر خوو 

  :ی خرید محصولصفحهپیوند به 

shop.systemiha.ir/index.php?route=product/product&product_id=65 

 

http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40
http://shop.systemiha.ir/Prestashop/Software-Prestashop

