
 سالم با
 خىشحالیو. بسیار اید کردى انتخاب خىد يهکاری به را نا این که از

 .باشید راضی نا با يهکاری از که انیدواریو
 

 نطالعه بفرنایید. دقت با را نىارد زیر لطفا  

 افسار نرم دهویی  نسخه آخرین دانلود
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip 

 ی استفادى است. ی دنى بالفاصله پس از نصب آنادى نکته: نسخه
این نسخه برای آشنایی قبل از خرید با نرم افزار است. در صىرت خرید نرم افززار  نیزازی 

 ی دنى ندارید. به نسخه

 اصلی افسار نرم دانلود فایل نصب
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup-25.zip 

 در صىرت خرید نرم افزار و دریافت کد نجىز  باید این فایل را دانلىد کردى و نصب کنید.

 ( کزردى وUninstallابتزدا آ  را ززز)    ایزد ی دنزى را نصزب کردى نسزخهقبال  : اگر 1نکته 

 .کنید( Deleteی نرم افزار را نیز حذف   يای نىجىد در پىشه ی فایل باقیهاندى

: پس از نصب نرم افززار اصزلی  فزیلو راينهزای نصزب و راى انزدازی را ن زايدى 2نکته 
 فرنایید.

 اصلی افسار نرم و راه انذازی راهنوای نصبفیلن 
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup-25.mp4 

ی نصب نرم افزار و تىلید وب سزرویس ز قبزل از اولزین اتصزا) بزه  در این ویدئى  نحىى
روزرسانی وب سرویس برای آیندى گفتزه  ی به يهچنین نحىى فروشگاى ز گفته شدى است.

 شدى است.

http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup-25.zip
http://systemiha.ir/dl/ppm-setup-25.mp4


 فعال سازی و دریافت الیسنس

 راى قابل ن ايدى است: 3از  پس از ثبت سفارش بالفاصله  افزار نرم الیسنس
 شىد. شها ارسا) نی ایهیلالیسنس به  .1

و جزئیات تاریخچه < -حساب کاربری شىد    يای سفارش ثبت نی الیسنس در پیام .2
 (.نىرد نظرسفارش  ی جزئیات دکهه یا < کلیک روی کد سفارش- سفارش

 نىجىد است. «يای نن < الیسنس-حساب کاربری »بخش الیسنس در  .3
  بی زتری خرید الیسزنس  و يزینه  تفادى از یک الیسنسسيای نجاز برای ا تعداد رایانه

 .ذکر شدى است ی نعرفی نحصى) صفحهدر 
خریزد بزا چزه   دنزىبه صىرت چه ثبت شدى باشد   برای فروشگاى شهاقبال  نرم افزار اگر 

بزا ثبزت سزفارش جدیزد  ( يزر شزخد دیگزری چه تىسزط  چه تىسط شها الیسنس 
 ی ویزهىالیسنس به شها نهایش دادى نخىايد شد و از يها  الیسنسی که برای اولین بار 

 فروشگاى شها ثبت شدى است باید استفادى کنید.
 .اینجا بخىانید را از نربىط به الیسنسقىانین لطفا  

 ز رسانیبه رو

ی جدیزدی  و اگزر نسزخهشزدى بررسزی ی جدید  وجىد نسخه  نرم افزارشد   ينگام اجرا
 :دشى دادى نییک پیغام نهایش ننت ر شدى باشد 

 

 آهوزش

در لینزک زیزر قزرار  ی کار با نرم افزار نزدیریت نحصزىالت پرستاشزا  ی نحىىيا آنىزش
 دارند:

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

http://systemiha.ir/ویندوزی/24-prestashop-product-manager.html
http://systemiha.ir/content/3-terms-and-conditions-of-use
http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40


 ی اصزلی صزفحهيا در نرم افزار نیز وجىد دارد. برای این کار  در  انکا  جستجىی آنىزش
 :را بزنید «راينها»ی    گزینهننىی پ تیبانییا از  را بزنید F1کلید  برنانه

 

 بزنید: Enterزبارت نىرد نظر را جستجى کردى و در فرم راينها  

  
 

 .تیکت ارسا) کنید  در صىرت پیدا نکرد  آنىزش نىرد نظر
اینترنزت کزه يزای نعتبزر نىجزىد در  نکته: لطفا  پاسخ سؤاالت پرستاشزاپی را در انجهن

 نخصىص این نىضىزات يستند جستجى کنید.
 

 شها یبرا یتنىفق یآروز با 
 یکلبه فناور 

15-01-1345 

http://systemiha.ir/sup

