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کاربر گرامی نرم افزار تدکار، ضممن تقدیر از حنمن اناباش امما،  بز از ا دام به بروزرسمانی نرم افزار  ای، این را نما را 

 به ی ت مطالعه فرمایید.

افزاری  نماین  م نرم افزار و  م  فز سمبتامما برای بروزرسمانی فسرسمت بسا و نرو ماامز نرم افزار  ای، نیاز به بروز  

 تدکار یارید. به این منظار گام  ای زیر را طی کنید:

 نرم افزار: رسانیبروز  -1

 نرم افزار تدکار را یریافت نمایید. بروز ننبه ، آ رینیانلایببش  tadkarazar.irسایت با مراجعه به  -1-1

 ای ماجای یر نرم افزار  ای پشممایبان تسیه کنید. یاین کار صممرفا  یر   بز از نصممف فایز یانلای اممده، از پرو ه -2-1

امای، نرم افزار نیز  بز از امروب بروزرسمانی این پشمایبان را به صمارک  ایکار تسیه  جست اطمینان انجام می

ای تأیید   کند.( تدکار را بنماه و فایز یانلای امده را اجرا کنید. مراحز بروزرسمانی را با کلیر بر روی یکمهمی

 ینبال نمایید تا بروزرسانی نرم افزار تکمیز اای.

 :سخت افزاری رسانی قفلبروز  -2

جست بروزرسممانی  فز سممبت افزاری  ای، اممما نیاز به اممماره فاکاار یارید. جست یریافت این اممماره با  -1-2

یما                     041-33254401-2 مای  کمارامممنماسمممان فرون یفار فنی مسنمدسمممی تمدکمارآ ر از طری  یکی از اممممماره

تمما  حماصمممز نمایه و بما از اطمب از مبلو فماکاار  ای، پر از واریز وجمه مجمدیا  بما واحمد    041-33254533

 فرون تما  گرفاه و اماره فاکاار  ای را یریافت کنید.

یاگر یر این مرحله با پیام   ید.رسمانی  فز را اناباش کنه بروزیکمه اصملی،  نرم افزار تدکار را باز کریه و از پنجر   -2-2

 مااجه ادید، یکمه تأیید را اناباش نمایه و مراحز را ایامه ی ید.( "مدم تطاب  اطمماک  فز با سرور"
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یکمه فسرسمممت بسا یا نرو ماامز سمممال  ،امممای. یر این پنجره از  نممممت پایینپنجره پیکربندی  فز باز می -3-2

  1400ییر این تصمایر نرو ماامز  مدنظرتان که فاکاار برای آن یر ااسمت و صمایر امده اسمت را اناباش نمایید.

 به طار مثال اناباش اده است.(

 

 ی د، یکمه تأیید را اناباش نمایید.رم افزار پیام ا طاری مطاب  با اکز زیر مین -4-2
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امای. یر این پنجره امماره فاکاار یریافای از واحد فرون و  شماری مطاب  با امکز زیر باز میپنجره اطمماک م -5-2

 نام مشاری را به صارک ی ی  واری کریه و یکمه تأیید را اناباش کنید.

 

 

یر نسایت امما پیامی مبنی بر اضمافه امدن آپشمن مدنظر  ای یفسرسمت بسا یا نرو ماامز( به  فز  ای یریافت   -6-2

 .نرم افزار را بناه و مجدیا  اجرا نمایید   اا ید کری.
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