ساٌّوای هشتَط تِ طفحِ ًخست
پٌل دسسْای هي :

دس ایي قسوت شوا هیتَاًیذ تش اساس تشم ّای هَجَد دسٍس خَد سا هشاّذُ ًواییذ.
دس صیش تِ تَضیح دس خظَص ایي قسوت هی پشداصین :
فعالیت ّای قاتل اًجام هي :
دس ایي قسوت شوا هی تَاًیذ تواهی آصهَى ّا ٍ تواسیي ٍ کالس ّای هجاصی دسٍس هختلف سا تِ طَست یکجا هشاّذُ
ًواییذ ٍ تِ ایي تشتیة تشای اًجام آًْا تشًاهِ سیضی کٌیذ  .تا کلیک تش سٍی ایي قسوت شوا تا طفحِ ًوایش دادُ شذُ
دس تظَیش صیش هَاجِ هی شَیذ

دس ایي حالت شوا هیتَاًیذ تِ طَست هستقین تا استفادُ اص گضیٌِ ششکت دس آصهَى دس هٌَ عولیات دس آصهَى ّای
هشتَط تِ دسسْای خَد ششکت ًواییذ
ّوچٌیي تا استفادُ اص گضیٌِ هشاّذُ ٍ اسسال جَاب هیتَاًیذ تِ اسسال جَاب توشیي خَد تپشداصیذ .
دس ریل تِ تَضیح دس هَسد ّش یک اص آیکي ّای ّای ًوایش دادُ شذُ تِ تشتیة هی پشداصین

تا کلیک تش سٍی آیکي ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش تاال شوا ٍاسد طفحِ ای هی شَیذ کِ دس آى اعالعات هشتَط تِ
آصهَى ّا سا هشاّذُ هی ًواییذ اعالعاتی اعن اص آصهَى ّای اًجام شذُ ٍ آصهَى ّایی کِ هْلت ششکت دس آًْا تِ
پایاى سسیذُ است .

دس ایي طقحِ تواهی آصهَى ّا ٍ توشیي ّایی کِ تایذ دس دسٍس هختلف اًجام دّیذ تِ طَست یکجا تِ شوا ًوایش دادُ
هی شَد .
اعن اص فعالیت ّایی کِ دس حال حاضش اهکاى ششکت دس آى سا داسیذ یا خیش .

دس ایي طفحِ شوا لیستی اص آصهَى ّا ٍ تواسیي قاتل اًجام سا هشاّذُ هی ًواییذ یعٌی لیستی اص فعالیت ّا کِ صهاى
ششکت دس آًْا تِ اتوام ًشسیذُ .

دس ایي طفحِ شوا هَضَعات هغشح شذُ دس تاالس گفتگَی دسٍس هختلف سا تِ طَست یکجا هشاّذُ هی کٌیذ.

دس ایي طفحِ اهکاى هشاّذُ جلسات کالس هجاصی دسٍسی کِ دس آى عضَ ّستیذ سا هشاّذُ هی کٌیذ .

پٌل دپاستواًْای هي :
دس ایي پٌل شوا لیست توام دپاستواًْایی کِ دس آًْا عضَ ّستیذ سا هشاّذُ هیکٌیذ ٍ تشای استفادُ اص اهکاًات آى
تایذ تش سٍی ًام دپاستواى کلیک کٌیذ .

پٌل دسسْای اسائِ شذُ :
دس ایي پٌل شوا اهکاى اخز دسٍس اسائِ شذُ سا خَاّیذ داشت ٍ ّوچٌیي هیتَاًیذ دسٍسی کِ تاسیخ اخز آًْا تِ پایاى
سسیذُ سا ًیض هشاّذُ ًواییذ .
ّوچٌیي شوا هی تَاًیذ دسٍسی کِ اخز کشدُ ایذ ٍ ًیاص تِ تاییذ استاد دسس داسد سا هشاّذُ ًواییذ .
دس پٌل ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش تاال شوا دٍ ًَع لیٌک تا عٌاٍیي هختلف سا هشاّذُ هی کٌیذ
لیٌک تا عٌَاى "اخز دسٍس اسائِ شذُ":
تا کلی ک تش سٍی لیٌک رکش شذُ شوا ٍاسد طفحِ ی ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هی شَیذ دس ایي طفحِ لیست
دسٍس اسئِ شذُ کِ شوا قاتلیت اخز آًْا سا داسیذ تِ طَست یکجا تِ شوا ًوایش دادُ هی شَد .

دس ایي حالت دسس ّای اسائِ شذُ سا تِ ّوشُ اعالعات هشتَعِ سا هشاّذُ هی کٌیذ تا کلیک تش سٍی دکوِ "اًتخاب"
دس جلَی ًام دسس هَسد ًظش اقذام تِ اخز دسس خَد تٌواییذ
تا کلیک تش سٍی دکوِ اًتخاب سدیف جذیذی حاٍی اعالعات دسس اًتخاتی دس پاییي طفحِ عثق عکس صیش ًوایش
دادُ هی شَد .

تا کلیک تش سٍی دکوِ "جضییات" هی تَاًیذ جضییات هشتَط تِ دسس اًتخاتی سا ّواًٌذ تظَیش صیش هشاّذُ ًواییذ .

پٌل سخي سٍص :
دس ایي پٌل شوا هیتَاًیذ پٌذ ّایی سا رخیشُ کشدُ ٍ سٍصاًِ آًْا سا تِ کاستشاى خَد ًوایش دّیذ.
تشای ایجاد پٌذ ّای ًوایش دادُ شذُ دس ایي طفحِ اص هٌَ صیش ٍاسد قسوت "هشاّذُ ّوِ " شَیذ

سپس اص طفحِ ًوایش دادُ شذُ دس ریل گضیٌِ ٍیشایش پٌذ سا عثق تظَیش ٍاسد ًواییذ .

دس ایي قسوت شوا هی تَاًیذ پٌذّای هَسد ًظش خَد سا عثق ساٌّوای ایي قسوت ٍاسد سیستن ًواییذ .

پٌل هذیشیت دسس ّای اخز شذُ :

دس ایي پٌل ادهیي سیستن یا شخض داسای دستشسی لیستی اص دسٍس اخز شذُ تَسظ کاستشاى سا کِ ًیاص تِ تاییذ داسد
سا هشاّذُ هی کٌذ ٍ هیتَاًذ تا اًتخاب یکی اص گضیٌِ ّای تاییذ تا لغَ دسس ّای اخز شذُ تَسظ کاستشاى سا هذیشیت
ًوایذ .
تشای اضافِ یا حزف کشدى آیتن ّای طفحِ فضای کاستشی هیتَاًیذ تة ًشاى دادُ شذُ دس تظَیش سا تضًیذ .

