
  :ان نصب نرم افزار حسابداری آسم

  

نصب برنامه حسابداری آسمان ابتـدا سـی دی مربـوط را در سـی دی درایـو بگذاریـد و انـدکی  برای - ١

  :دوصبر کنيد تا پنجره زیر به شما نمایش داده ش

  

  
  

  

بان نحوه تنظيم ز" ن روی گزینه بنابرای .م نمایيدبرای نصب نرم افزار ابتدا باید زبان ویندوز خود را تنظي - ٢

خـود را  وینـدوززبـان  مطـابق راھنمـا،. منتقل شـوید کليک نمایيد تا به صفحه راھنما" فارسی ویندوز

 .در پایان کار سيستم شما یکبار ریست خواھد شد. تنظيم نمایيد

ی دی آسمان، دابل کليک نمایيد سو حاوی روی آیکون سی دی درای پس از دوباره باE آمدن ویندوز، - ٣

 .تا مجددا پنجره باE برایتان نمایش داده شود

کليـک  "نصـب برنامـه حسـابداری آسـمان"روی گزینـه . اکنون ميتوانيد برای نصب برنامه اقدام کنيـد - ٤

 :نمایيد، پنجره زیر به شما نمایش داده ميشود

  
  .کليک نمایيد Nextروی دکمه 

  



 :مسير نصب برنامه آسمان را مشخص نمایيد ميتوانيدپنجره این در  - ٥

 

  

  
  

  :سير پيش فرض به صورت زیر می باشدم. نمایش داده شده اند در پایين صفحه اطSعات مسير
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و انتخـاب شـاخه  Browseميتوانيـد بـا کليـک بـر روی دکمـه  ،اگر ميخواھيد این مسير را تغيير دھيـد

  .بھتر است اجازه دھيد تا نرم افزار در ھمان شاخه پيش فرض نصب بشود. يدجدید اینکار را بکن

  

  .بروید به پنجره بعدی Nextاکنون با کليک بر روی دکمه 

  

 )مــثS بــرای نصــب نســخه جدیــدتر(ی چنانچــه قــبS برنامــه آســمان را نصــب کــرده ایــد و بــه ھــر دليلــ - ٦

نمایيـد ، بھتـر اسـت از برنامـه قبلـی یـک کپـی پشـتيبان  آنرا بر روی برنامه قبلی نصبخواھيد  می

در این پنجره امکـان ایـن کـار بـرای شـما قـرار  .را برگردانيد آنداشته باشيد تا در صورت لزوم بتوانيد 

 :داده شده است



  

  

  .را انتخاب کنيد Noو در غير اینصورت  Yesيبانی از برنامه قبلی تھيه کنيد گزینه اگر ميخواھيد پشت

به شما نمایش  در آن قرار ميگيرند قبلی در قسمت پایين پنجره، مسيری که فایل ھای پشتيبان برنامه

اصـلی نصـب در شـاخه  BACKUPای به نـام ر پيش فرض درون پوشه واین فایل ھا بط. داده شده است

 Browseبرای تغيير آن کافيست روی دکمه . انتخاب کردید قرار داده می شوند ٥نرم افزار که در شماره 

  . نظر خود را انتخاب نمایيد کليک نموده و شاخه مورد

تغييـر دھيـد  دیگری شاخهبه  پيش فرض شاخهرا از  برتانه قبلی بھتر است مسير فایل ھا ی پشتيبان

  .ت رفتن پوشه نصب برنامه، پوشه پشتيبان ھای شما از دست نخواھد رفتزیرا در صورت از دس

ر برنامـه در حـال نصـب را نمـایش شـکل زیـ .صب گـرددنکليک کنيد تا برنامه  Nextسپس بر روی دکمه 

  :دھد می

  



  

  

 :زیر به شما نمایش داده می شود پنجره  ، پس از پایان نصب - ٧

  

  

  .کليک نمایيد تا برنامه اجرا گردد !Run Asman Accounting nowاکنون روی دکمه 

  

  



اگر در ابتدای نصب برنامه، زبان ویندوز را به درسـتی تنظـيم کـرده باشـيد اکنـون برنامـه بـدون ھـيچ  - ٨

 :يغام زیر مواجه خواھيد شدمشکلی اجرا می شود ، در غير اینصورت شما با پ

 

  
  

 لاین پيغام به شما می گوید که در جایی از تنظيم زبان ویندوز خود اشتباه کرده اید و به ھمين دليـ

 در پایين پنجره پيغـام "چگونگی تنظيم فارسی ویندوز"دکمه توجه کنيد . تواند اجرا شود برنامه نمی

در پـایين  Exitبـر روی دکمـه  ،برای مشاھده مجدد راھنمای تنظيم زبـان وینـدوزبنابراین  ،کار نميکند

  .از برنامه خارج شویدکليک کنيد تا ، چپ سمت 

سپس بر روی آیکون سی دی درایو حاوی سی دی نصب آسمان دابل کليـک کنيـد تـا پنجـره زیـر را 

  :ببنيد

  

  
  

  .رفته و مراحل کار را دنبال کنيد ٢شماره به  مجددا

  


