دستورالعمل تنظيمات اينترنت اكسپلورر براي استفاده بهينه از نرم افزار اتوماسيون اداري و مالي چارگون
راهنماي زير جهت گشايش و استفاده ﻣناسﺐ از كليه اﻣكانات زيرساﻣانههاي نرمافزار اتوﻣاسيون اداري و ﻣالي شركت چارگون
تهيه شده است .لطفا قبل از انجام اين تنظيمات از پيشنيازهاي زير اطمينان حاصل شود:
-١فعال بودن و صحت عملكرد ويندوز )ترجيحا  ٧يا -٢ ،(١٠نﺼﺐ و فعال بودن نرمافزار ) Microsoft Officeترجيحا
 ٢٠١٠يا -٣ ،(٢٠١٣نﺼﺐ صحيﺢ نرمافزارهاي ﻣرتبﻂ }ﻣانند ﻣرورگر وب كه فقﻂ بايد ) Internet Explorerترجيحا ١١و
حتما ٣٢بيتي( باشد و نرمافزار گشودن فايلهاي) PDFترجيحا -٤ ،{(Foxit Readerعدم تداخل عملكرد آنتيويروس با
اين نرمافزارها -٥دريافت و نﺼﺐ ابزار كاربري چارگون )ويرايش  (٢.٨١از طريق ورود به كارتابل شخﺼي =< ﻣنوي عموﻣي
=<دريافت فايل =< دريافت ابزار كاربري )با دسترسي ادﻣين(:

سپس با توجه به ﻣكان رايانهاي كه ﻣيخواهيد از آن استفاده نماييد )دانشگاه يا ﻣنزل( ،صرفا از يكي از بخش هاي اول يا دوم
تنظيمات زير براي تنظيم اتوﻣاسيون اداري بر روي رايانه خود اقدام فرﻣاييد:
بﺨﺶ اول -تنظيمات مورد نياز براي رايانههاي داخل شبكه محلي دانشگاه

 -١در داخل نرمافزار اينترنت اكسپلورر ،از ﻣنوي ) Toolsيا با چرخدنده گوشه صفحه( وارد بخشInternet Options
ﻣي شويم:

 -٢در صفحه  Internet Optionsبه ﻣنوي  Securityرفته و از كادر باﻻي صفحه گزينه  Local Intranetرا
انتخاب نموده و بر روي دكمه  Sitesكليك ﻣي كنيم ،اكنون در صفحه جديد دكمه  Advancedرا انتخاب كرده و
در كادر ﻣوجود در صفحه جديد آدرس سايت اتوﻣاسيون اداري دانشگاه ) https://office.sbu.ac.ir/و يا براي
برخي واحدهاي خاص  (https://offices.sbu.ac.ir/را تايپ كرده و آن را به وسيله دكمه  Addبه ليست
آدرسهاي داخل كادر اضافه ﻣينماييم:

 -٣ﻣجددا وارد بخش  Internet Optionsشده و از كادر باﻻي صفحه گزينه  Local Intranetرا انتخاب نموده و در
كادر پاييني اين صفحه برروي دكمهCustom Levelكليك ﻣي كنيم .در صفحه جديد تيك تمام گزينههاي ﻣوجود
را )كه حدود  ٥٠گزينه است( به حالت Enableدرﻣي آوريم ،بجز دو گزينه Only allow approved domains
و  Use Pop-up blockerكه بايد حتما  Disableباشند:

 -٤در نسخه هاي  ١٠و  ١١اينترنت اكسپلورر ﻻزم است از ﻣنوي  Toolsوارد بخش  Internet Optionsشده و به
ﻣنوي  Advancedبرويم و از داخل كادر به بخش  Browsingرفته و تيك هر دو گزينه ﻣربوط به
 Disable script debuggingرا برداريم:

 -٥در نسخه هاي  ٩و باﻻتر اينترنت اكسپلورر ﻻزم است از ﻣنوي  Toolsوارد بخش Compatibility View
 Settingsشده:

و در كادر ﻣوجود در صفحه  Compatibility View Settingsآدرس سايت دانشگاه ) (sbu.ac.irرا تايپ كرده
و آن را به وسيله دكمه  Addبه ليست آدرسهاي داخل كادر اضافه نماييم:

اكنون در صورتي كه رايانه شما در شبكه ﻣحلي دانشگاه قرار دارد تنظيمات آن براي استفاده از اتوﻣاسيون اداري و ﻣالي
دانشگاه پايان يافته و ﻣي توانيد با ارسال يك پيشنويس از صحت عملكرد آن اطمينان حاصل فرﻣاييد.
بﺨﺶ دوم -تنظيمات مورد نياز براي رايانههاي خارج از شبكه محلي دانشگاه )اتصال از منزل(

 -١در داخل نرمافزار اينترنت اكسپلورر ،از ﻣنوي ) Toolsيا با چرخدنده گوشه صفحه( وارد بخشInternet Options
ﻣي شويم:

 -١از ﻣنوي  Toolsوارد بخش  Internet Optionشده و به ﻣنوي  Securityﻣي رويم و از كادر باﻻي صفحه گزينه
 Trusted Sitesرا انتخاب نموده و بر روي دكمه  Sitesكليك ﻣي كنيم ،اكنون در كادر ﻣوجود در صفحه جديد
آدرس سايت اتوﻣاسيون اداري دانشگاه ) (https://office.sbu.ac.ir/را تايپ كرده و آن را به وسيله دكمه Add
به ليست آدرسهاي داخل كادر اضافه ﻣينماييم:

 -٢ﻣجددا وارد بخش  Internet Optionsشده و از كادر باﻻي صفحه گزينه Trusted Sitesرا انتخاب نموده و در
كادر پاييني اين صفحه برروي دكمهCustom Levelكليك ﻣي كنيم .در صفحه جديد تيك تمام گزينههاي ﻣوجود
را )كه حدود  ٥٠گزينه است( به حالت Enableدرﻣي آوريم ،بجز دو گزينه Only allow approved domains
و  Use Pop-up blockerكه بايد حتما  Disableباشند:

 -٣در نسخه هاي  ١٠و  ١١اينترنت اكسپلورر ﻻزم است از ﻣنوي  Toolsوارد بخش  Internet Optionsشده و به
ﻣنوي  Advancedبرويم و از داخل كادر به بخش  Browsingرفته و تيك هر دو گزينه ﻣربوط به
 Disable script debuggingرا برداريم:

 -١در نسخه هاي  ٩و باﻻتر اينترنت اكسپلورر ﻻزم است از ﻣنوي  Toolsوارد بخش Compatibility View
 Settingsشده:

و در كادر ﻣوجود در صفحه  Compatibility View Settingsآدرس سايت دانشگاه ) (sbu.ac.irرا تايپ كرده
و آن را به وسيله دكمه  Addبه ليست آدرسهاي داخل كادر اضافه نماييم:

اكنون در صورتي كه رايانه شما در خارج از شبكه ﻣحلي دانشگاه قرار دارد تنظيمات آن براي استفاده از اتوﻣاسيون اداري و
ﻣالي دانشگاه پايان يافته و ﻣي توانيد با ارسال يك پيشنويس از صحت عملكرد آن اطمينان حاصل فرﻣاييد.

نكته بسيار مهم:
به ﻣنظور استفاده از اتوﻣاسيون اداري در رايانهها ،بر حسﺐ ﻣكان استفاده )دانشگاه يا ﻣنزل( ،كافي است فقﻂ يكي از بخش
هاي اول يا دوم از تنظيمات اين راهنما )تنظيمات  Local Intranetو يا تنظيمات  (Trusted Sitesبر روي آنها اعمال
گردد؛ لذا خواهشمند است جهت جلوگيري از بروز اشكال ،از تلفيق تنظيمات اين دو روش اجتناب شود؛ همچنين رايانههاي
ﻣوجود در داخل داﻣنه دانشگاه ،ﻣعموﻻ تنظيمات ﻻزم را به صورت خودكار از سرور دريافت خواهند نمود.

با تشكر
واحد راهبري سامانه هاي اداري و مالي دانشگاه
ارديبهشت ١٣٩٩

