آموزش نصب نسخهی نمایشی ( )Demoنرم افزار مدیریت محصوالت پرستاشاپ
توجه:
فایل نصبب ( )Setupنرم افزار ،برای نصبب رر و نسخهی نمایشی نسخهی اصلی ،یکسان است .اما مراحل
نصب اجرا متفا ت است ور این سند ،مراحل نصب اجرای نسخهی نمایشی را بررسی خواریم کرو.
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دانلود فایلهای نصب
برای وانلوو فایل نصب به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
 لینک وانلوو مستقیم فایل نصب نرم افزار مدیریت محصوالت پرستاشاپ
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip
فایل نصب برنامه را پس از وانلوو ،از حالت فشروه خارج کنید.
مراحل نصب را ،ور اوامه رمراه با تصویر خواریم وید.
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پیش نیازها
 -1قبل از شر ع نصب برنامه ،حتما وات نت فریم رک نسخهی  4یا باالتر را نصب کنید.
 پیوند به :وانلوو وات نت فریم رک  4.4از سایت مایکر سافت
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
پیشنهاو میکنیم  dotNet Framework 4.5.2یا باالتر را نصب کنید تا ور آینده بتوانید نرم افزار «پرستابات
( »)PrestaBotرا رم نصب کنید.
 پیوند به :وانلوو وات نت فریم رک  4.4.2از سایت مایکر سافت
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
 -2این سند را مطالعه بفرمایید.
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مراحل نصب
ارو پوشهی حا ی فایلرای نصب شوید.
و فایل ور این پوشه رستsetup.exe, setup.msi :

برای شر ع نصب ،فایل  setup.exeرا اجرا کنید.
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 -1ور صفحهی خوش آمد گویی وکمه  Nextرا بزنید.
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 -2ور صفحهی و م  3عدو کاور برای ارو کرون متن جوو وارو.
چون رنوز کد مجوز وریافت نکروهاید میخوارید نسببخهی نمایشببی را نصببب کنید ،ارو کرون این اطالعات
مهم نیست .اما پس از وریافت کد مجوز اقدام برای نصب نسخهی اصلی ،باید با وقت این اطالعات را ارو
کنید که ور سند رارنمای نصب نسخهی اصلی شرح واوه شده است.

وکمه  Nextرا بزنید.
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 -3ور صفحهی سوم باید محل نصب برنامه را مشخص کنید.

رمچنین و تا وکمهی راویویی با عنوانرای  Everyone, Just meور سمت چپ پایین صفحه رستند که تعیین
میکنند Shortcutرای برنامه فقط ور منوی اسبتارت وسبکتاپ کاربر فعلی یند ز سباخته شوند یا ور منوی
استارت وسکتاپ رمهی کاربررا.
وکمه  Nextرا بزنید.
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 -4صفحهی چهارم ،تأیید نصب است با زون وکمه  ،Nextکار نصب برنامه شر ع میشوو.
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 -4پس از تمام شدن کار نصب ،وکمه  Closeرا بزنید.

برنامه ور مسببیری که مشببخص کروه بووید نصببب شببده میانبرش ( )Shortcutر ی میزکار ( )Desktopور
منوی استارت یند ز ساخته شده است.
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نسخهبرداری از پوشهی نرم افزار  WinRARدر کنار برنامه
جهت فشبروه سبازی تصبا یر محصبوالت ،جوو پوشهی نرم افزار  WinRARور کنار برنامه الزامی است .حتی
رنگام استفاوه از نسخهی ومو!
برنامه بد ن پوشبهی  WinRARتحویل شبما میشوو حتماً الزم است که یک کپی از پوشهی  WinRARنصب
شده ر ی یند ز خووتان ور کنار برنامه تهیه کنید.
برای این کار:
 -1ابتدا باید نسبخهای از  WinRARرا که با یند ز شبما سبازگار اسبت نصب کنید (اگر ور حال حاضر نصب
نیست).
 -2به محل نصب نرم افزار  WinRARرفته پوشهاش را کپی کنید.

 -3به پوشبهی محل نصب نرم افزار  PrestaShop Product Managerبرگروید فولدر کپی شده را Paste
کنید.
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اجرای نسخهی نمایشی
 -1فایل نصب برنامه را وانلوو کنید.
 پیوند به :وانلوو فایلرای نصب
 -2مراحل نصب را تا انتها ،ونبال کنید.
 پیوند به :مراحل نصب
 -3نرم افزار  WinRARرا ور محل نصب برنامه کپی کنید.
 پیوند به :نسخهبرواری از پوشهی نرم افزار  WinRARور کنار برنامه
 -4به اینترنت متصل شوید برنامه را اجرا کنید.
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پشتیبانی
کارشناس فر ش ،مشا ره

پشتیبانی نرم افزار :تلگرام 19168429144

کارشناس مشکالت فنی نرم افزار (عدم اجرا  :)...تلگرام 19168169478
 پیوند به :انجمن پشتیبانی آموزشرای مصور
http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40
با نوشتن نظر خوو ور صفحهی خرید محصول ،حامی پشتیبان ما باشید.
 پیوند به :صفحهی خرید محصول
shop.systemiha.ir/index.php?route=product/product&product_id=65
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