
 به نام خدا

 تعریف پرسنل و تخصیص دسترسی ها آموزش

  1398/12/5تاریخ انتشار: 

 .وجود دارد academyنام کابری  بایک اکانت مدیریت  پس از نصب نرم افزار به صورت پیش فرض

 این اکانت به تمام قسمت های نرم افزار دسترسی دارد.

)برای . مدیر آموزشگاه به آن دسترسی داشته باشدباید حتما رمز ورود این اکانت تغییر کند تا فقط 
 (.تغییر رمز عبور اکانت ها از منوی کاربران=< اکانت های کاربران باید اقدام کنید

در آموزشگاه چندین نفر با نرم افزار کار کنند و وظیفه ورود اطالعات را برعهده خواهند  استاگر قرار 
با دسترسی های محدود ساخته شود تا آن اکانت به داشت باید برای هر شخص یک اکانت پرسنلی 

 تمام قسمت های نرم افزار دسترسی نداشته باشد.

پس از تعریف اکانت ها هر شخصی باید با نام کاربری و رمز عبور مشخص شده هنگام تعریف اکانت 
 وارد نرم افزار بشود.

قابل ردیابی  می دهندهایی که پرسنل شما وارد شدند و عملیاتی انجام  فرمکه تمام  استمزیت این 
 .توان آن شخص را شناسایی کرد براحتی می بزندخواهد بود و اگر خطایی از پرسنل سر 

 

 ن بشوند.آویندوز کار کنند و وارد  توانند با نرم افزار فقط و فقط نوع کاربری پرسنل و مدیریت می

 .ی پیش فرض نرم افزار استفاده شودباید از نوع کاربری ها

 

 

 

 

 

 

 



 .شوید برای تعریف پرسنل باید وارد منوی کاربران=< ثبت نام و مدیریت کاربران 

 
 

 :می شوددر فرم زیر اسامی تمام افرادی که داخل نرم افزار ثبت شده اند نمایش داده 

 
 .مربوط به افزودن کاربر بشودبرای افزودن مورد جدید باید کلید + را بزنید تا وارد فرم 



 :شود با زدن این کلید فرم زیر باز می

 
 

 .برای تعریف پرسنل باید نوع کاربری پرسنلی را انتخاب کرده باشید

بعد از آن باید اطالعات اجباری کاربر مشخص شود. آن فیلدهایی که زیر آن ها نوشته قرمز رنگ وجود 
 .می شودو تا آن ها وارد نشوند کلید تایید باالی نرم افزار فعال ن استدارد وارد کردن آن ها اجباری 

بعد از وارد کردن اطالعات اجباری باید نام کاربری و رمز عبور ورود به نرم افزار را وارد کنید تا آن 
 شخص بتواند با نام کاربری و رمز عبور خود وارد نرم افزار بشود.

می فعال  Username , Password)زمانی که نوع کاربری پرسنل یا مدیریت انتخاب شود فیلد های 
 (شود

 

 

و دسترسی های عمومی نرم افزار به آن شخص  شدهبا زدن کلید تایید اکانت پرسنلی شخص ثبت 
 .می شودتخصیص داده 



اگر نوع کاربری اکانت ثبت شده مدیریت باشد تمام دسترسی ها به جز خود فرم دسترسی ها به آن 
در غیر اینصورت اگر پرسنلی باشد فرم عمومی نرم افزار به آن شخص  می شودشخص تخصیص داده 

و  همینطور  می شود)اصال دسترسی فرم های منوی مالی به آن شخص داده نمی شودتخصیص داده 
 (ی بازکردن خود فرم دسترسی هادسترس

 ید از منوی کاربران=< اکانت های کاربران اقدام کنید.می توانبرای تغییر رمز عبور اکانت 

ید از منوی تنظیمات=< می تواناما برای محدود کردن و یا تخصیص دسترسی بیشتر به کاربر 
 .دسترسی ها این کار را انجام بدهیم

 

 :شود فرم زیر باز میبا ورود به منوی دسترسی ها 

 



 
 

 ه هر کدام را خدمتتون توضیح می دهمشود ک این فرم شامل سه بخش می

 

 استکه اسامی تمام افرادی که نوع کاربری آن ها پرسنل یا مدیریت  استبخش اول لیست کاربران 
 .نمایش می دهد

 

 شخص مورد نظر فیلتر کرد تا برای آن شخص دسترسی ثبت کنیم. می تواناز طریق فیلتر جستجو 



این  برای نمایش دسترسی های تخصیص داده شده و یا تخصیص دسترسی جدید باید از طریق 
 آن شخص یا اشخاص را انتخاب کرد. استگزینه که ابتدای نام شخص 

 

 .استشده  بخش دوم لیست دسترسی های تخصیص داده شده به فرد یا افراد انتخاب

اگر بیش از یک نفر را انتخاب کنیم در لیست دسترسی های تخصیص داده شده دسترسی های 
 .مشترک افراد را نمایش می دهد

 
دسترسی های تخصیص داده  می توانسه گزینه ابتدای این بخش وجود دارد که به وسیله آن ها 

 شده به افراد را فیلتر کرد.

 استبخش=< منویی که فرم داخل آن 

 فرم=< عنوان فرمی که دسترسی آن فرم را داریم

 جستجو=< جستجو در نام فرم و عملیات آن فرم

 .می شوددر لیست دسترسی های تخصیص داده شده عنوان عملیات به همراه فرم نمایش داده 



دسترسی بازکردن فرم را دارد که اگر شخصی آن دسترسی را  می شودهر فرمی که از طریق منوها باز 
 .د وارد فرم بشود و مابقی عملیات هارا انجام بدهدمی تواندارا باشد 

 

آن  می تواناز طریق ستون اول لیست  ماگر بخواهیم دسترسی تخصیص داده شده را حذف کنی
دسترسی  که پایین عکس وجود دارد دسترسی را انتخاب کرد و با زدن کلید "حذف انتخابی از لیست"

 .های انتخاب شده را برای شخص یا اشخاص مورد نظر حذف کرد و آن دسترسی هارا از آن ها گرفت

 

 

 .استبخش سوم لیست تمام دسترسی های نرم افزار 

 

 

یش داده دسترسی هایی نما ،اگر شخص یا اشخاصی را انتخاب کرده باشیم در لیست دسترسی ها
 اص تخصیص داده نشده است.که هنوز به آن اشخ می شود



 همانند بخش دوم این بخش هم چند گزینه برای فیلتر کردن دسترسی ها دارد.

برای تخصیص دسترسی به فرد یا افراد انتخاب شده باید دسترسی هارا از طریق ستون اول لیست 
هارا برای افراد انتخاب شده انتخاب کرد و بعد با زدن کلید "افزودن انتخابی به لیست" دسترسی 

 ثبت کرد.

 

اگر شخص به نرم افزار الگین کرده باشد باید حتما  تغییر می دهیمنکته: زمانی که دسترسی افراد را 
 .یکبار خارج شود و مجددا وارد شود تا دسترسی های جدید اعمال شود

 

 د.هیچ گاه دسترسی باز کردن خود فرم دسترسی ها را به پرسنل ندهینکته: 
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