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راهنمای بروز رسانی نرم افزار بیالن

نحوه بروز رسانی برنامه
یکی از امکانات این سیستم امکان بروزرسانی برنامه ،از طریق اینترنت می باشد .برای اینکار
ابتدا به مسیر نصب برنامه بروید و یا از طریق مسیر

Start>All programs>>Tarahan System >>Hesab&Anbar
برنامه  Update.exeرا اجرا کنید.
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در صورتی که نیاز به وارد کردن رمز عبور باشد پس از وارد کردن رمزز عبزورگا ر رمزز عبزور را نمزی دانیزد ،بزا
شرکت طراحان سیستم هماهنگ کنید) مربوط به برنامه آپدیت ،لیست تمام سال های مالی شما مشابه شکل زیزر
نمایش داده خواهد شد.

کلیه سال های مالی را انتخاب کرده گکلید میانبر  )ctrl+Aو دکمه انجام بروزرسانی را کلیک کنید.
برنامه آپدیت به صورت اتوماتیک فایل مورد نیاز آپدیت را دانلود کرده و عملیات آپدیت را شروع خواهد کرد.





برنامه بروزرسانی جهت دریافت آخرین نسخه از وب سایت شرکت نیاز به دسترسی به اینترنت دارد
لذا از برقراری ارتباط اینترنت اطمینان حاصل فرمایید.
در صورت عدم بروزرسانی گخطای عدم برقراری ارتبزاط بزا وب سزایت شزرکت ) بزه صزورت دسزتی
صحت ارتباط با وب سایت شرکت به آدرس  www.t-s.irرا آزمایش کنید.

در هنگام بروز رسانی به هیچ وجه کزامییوتر  ResetیزاOf f

 Turnنشزود .وزون در ایزن صزورت

اطالعات شما از بین خواهد رفت.



در کل طول مدت بروزرسانی به هیچ عنوان از برنامه استفاده نکنید.

در صورتی که عملیات بروزرسانی با موفقیت به پایان برسد پیامی مبنی بر "اتمام عملیزات" بزه شزما نمزایش داده
می شود.
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* در مواقعی که به هر دلیل از برنامه بروزرسانی بصورت نا هانی و ناخواسزته خزارش شزدید بزا شزرکت طراحزان
سیستم گ )031-32200667تماس بگیرید و از انجام مجدد آپدیت خودداری کنید.
* در صززورتی کززه پززس از انجززام عملیززات فززو  ،برنامززه اجززرا نشززد  ،بززه مسززیر نصززب برنامززه برویززد و فایززل
 Register.batرا اجرا کنید.



الزم به ذکر است که کاربر ویندوزی اجرا کننده فایل فو باید دسترسی مزدیر گ)administrator
داشته باشد.
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