دستورالعمل نصب نرم افزار ديدگاه همراه بر روي دستگاه هاي تبلت و موبايل
براي استفاده از سامانﻪ اتوماسيون اداري و مالي ديدگاه شركت چارگون

راهنماي زير جهت نصب نرم افزار ديدگاه همراه بر روي دستگاه هاي همراه )موبايل و تبلت( كه داراي سيستم عامل آندرويد
)ورژن  ٤به باﻻ( هستند ،جهت استفاده از نرم افزار اتوماسيون اداري و مالي ديدگاه شركت چارگون ايجاد شده است ،لطفا
ﻗبل از انجام مراحل نصب ،ابتدا از داشتن دسترسي استاندارد استفاده از نرم افزار ديدگاه همراه اطمينان حاصل گردد.
)به دليل محدوديت ﻻيسنس هاي خريداري شده ،مجوز اين دسترسي ها براي كاربران ﻗبﻼ توسط دفتر رياست محترم
دانشگاه تعيين شده است(
پس از آن ﻻزم است از صحت عملكرد كلي سيستم عامل دستگاه و نصب صحيح زبان ها و نرم افزار هاي مربوطه داخلي و
همچنين اتصال صحيح دستگاه به اينترنت و تنظيمات وايرلس آن اطمينان حاصل شود) .زبان پيش فرض اصلي منوهاي
دستگاه حتما انگليسي باشد(
سﭙس بايد طي مراحل زير آخرين ويرايش نرم افزار ديدگاه همراه شركت چارگون )از طريق ورود به كارتابل شخصي =<
منوي عمومي =<دريافت فايل =< دريافت نرم افزار ديدگاه همراه( بر روي دستگاه دانلود و نصب شده شود:

پس از ورود به صفحه دريافت نرم افزار ديدگاه همراه ،نرم افزار را از طريق لينك داده شده دانلود و بر روي سيستم كامﭙيوتر
خود ذخيره مي كنيم} .همچنين ميتوانيم اين لينك را از طريق خود دستگاه همراه )يا با استفاده از باركد خوان دستگاه( نيز
باز كرده و نرم افزار را مستقيما بر روي دستگاه همراه مربوطه ذخيره و نصب نماييم{.

چنانچه نرم افزار را از طريق كامﭙيوتر شخصي خود دريافت و ذخيره نموديم بايد پس از آنكه فايل ﻗابل نصب نرم افزار
) (DidgahMobile.apkبر روي سيستم كامﭙيوتري ذخيره شد آن را ازطريق كابل به يكي از فولدر هاي داخل دستگاه
همراه خود منتقل نموده ،سﭙس با مراجعه به نرم افزار مديريت فايل دستگاه ) (File Managerو كليك بر روي اين فايل،
اﻗدام به نصب نرم افزار نماييم.

چنانچه دستگاه به دﻻيل امنيتي از ادامه نصب نرم افزار توسط ما جلوگيري نمود مي بايست ﻗبل از اﻗدام مجدد به نصب
نرم افزار ،وارد ﻗسمت تنظيمات ) (Settingدستگاه همراه شده و از بخش مربوط به امنيت ) (Securityگزينه مربوط به
اجازه نصب نرم افزار هاي داراي منبع ناشناس ) (Unknown Sourcesرا تيك بزنيم.

پــس از نصــب و در اولــين ورود بــه نــرم افــزار ديــدگاه همــراه ،ﻻزم اســت در ﻗســمت مشخصــات ســرور ،آدرس ســرور
دانشــگاه شــهيد بهشــتي را بــه شــكل ) (offices.sbu.ac.irداخــل كــادر مربوطــه وارد نمــوده و پــس از آن نــام كــاربري
و رمز عبور اتوماسيون خود را به شــكل صــحيح وارد مــي نمــاييم و دكمـه اتصــال امــن را نيــز روشــن مــي كنــيم .ســﭙس بــا
زدن دكمــه ورود ،بــه نــرم افــزار متصــل شــده و در اولــين ورود جهــت اســتفاده از نــرم افــزار ،بــه راهنمــاي كــاربري موجــود
در آن مراجعه نماييم.
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