
 

 

  استفاده از پنل كاربريراهنماي 

  

  



  راهنماي استفاده از پنل كاربران

. . . و  ، حجم باقيمانده ، تعداد روز باقيمانده  

  . دفعات اتصال بر حسب روز و ساعت

  

اضافه بر سرويس كه بعد از اتمام حجم سرويس اوليه فعال خواهد 

  . نمود به دوره بعد انتقال پيدا خواهد 

و  فعالگزينه دوره ،  ترافيك اضافهيس و 

 

راهنماي استفاده از پنل كاربران

 دليل استفاده از پنل كاربري چيست ؟

 وضعيت كلي ، نوع سرويساعم از  كاربريتمامي اطالعات 

  .در اين بخش مشخص گرديده است 

دفعات اتصال بر حسب روز و ساعتتعداد تاريخچه اتصاالت شما اعم از نمايش 

  كاربردي اينترنت  جانبي و نرم افزارهاي ارائه

   خريد سرويس و ترافيك اضافهتاريخچه 

 ارسال پيشنهادات و انتقادات

قسمت مشخصات سرويس

  مشخصات سرويس

  دوره تاريخ انقضامشخصات 

  ) باقي مانده ترافيكمقدار ( اعتبار دوره 

اضافه بر سرويس كه بعد از اتمام حجم سرويس اوليه فعال خواهد  ترافيكمقدار : اعتبار ذخيره 

به دوره بعد انتقال پيدا خواهد  عدم استفادهو در صورت 

يس و در صورت به پايان نرسيدن انقضا سرو :ت سرويس 

  .نمايان ميگردد   غيرفعالگزينه در غير اينصورت 

 

دليل استفاده از پنل كاربري چيست ؟ •

 

تمامي اطالعات  - 1

در اين بخش مشخص گرديده است 

نمايش  - 2

ارائه - 3

تاريخچه  - 4

ارسال پيشنهادات و انتقادات - 5

 

قسمت مشخصات سرويس •

مشخصات سرويس - 1

مشخصات  - 2

اعتبار دوره  - 3

اعتبار ذخيره  - 4

و در صورت  گرديد

ت سرويس وضعي - 5

در غير اينصورت 



در صورت در اين بخش مي توانيد زمان دقيق اتمام دوره سرويس ، ترافيك باقيمانده ، ترافيك ذخيره و 

  

 پنل كاربري

در اين بخش مي توانيد زمان دقيق اتمام دوره سرويس ، ترافيك باقيمانده ، ترافيك ذخيره و 

  .را مشاهده نماييد دريافت مشخصات آي پي استاتيك 

 

  

  

پنل كاربري  داشبورد •

  

در اين بخش مي توانيد زمان دقيق اتمام دوره سرويس ، ترافيك باقيمانده ، ترافيك ذخيره و 

دريافت مشخصات آي پي استاتيك 

 

  



 

  .ميتوانيد رمز عبور فعلي حساب كاربري خود را تغيير نماييد 

 .در صورت تغيير كلمه عبور ، اينترنت قطع گرديده و مجدداً بايد تنظيمات مودم صورت پذيرد 

 ترافيكتاريخ تراكنش هاي بانكي شامل روز ، ساعت ، مبلغ واريزي و تعداد 

  

  كلمه عبور

ميتوانيد رمز عبور فعلي حساب كاربري خود را تغيير نماييد ، با تغيير كلمه عبور 

در صورت تغيير كلمه عبور ، اينترنت قطع گرديده و مجدداً بايد تنظيمات مودم صورت پذيرد 

 تاريخچه خريد

تاريخ تراكنش هاي بانكي شامل روز ، ساعت ، مبلغ واريزي و تعداد  تاريخچه خريد اطالعات

  . مي نمايدمشخص را 

 

كلمه عبورتغيير  •

با تغيير كلمه عبور 

در صورت تغيير كلمه عبور ، اينترنت قطع گرديده و مجدداً بايد تنظيمات مودم صورت پذيرد : نكته 

تاريخچه خريد  •

تاريخچه خريد اطالعات

را خريداري شده 

  



  .شامل حجم دريافتي و ارسالي مشخص ميگردد 

  .سرويس هاي ثبت شده و ترافيك هاي خريداري شده را مشاهده نمايند

  

 گزارش اتصاالت

شامل حجم دريافتي و ارسالي مشخص ميگردد ) ريز تراكنش ( در اين قسمت گزارش ميزان زمان اتصاالت كاربر 

سرويس هاي ثبت شده و ترافيك هاي خريداري شده را مشاهده نمايندكاربران ميتوانند كليه ريز تراكنش 

 

  

  

گزارش اتصاالت •

 

در اين قسمت گزارش ميزان زمان اتصاالت كاربر 

  

كاربران ميتوانند كليه ريز تراكنش 

 

 

  

  

  

  

  

  



كاربران ميتوانند هر نوع پيشنهاد ، انتقاد ، سوال فني و هر نوع درخواستي را با پيشگامان مطرح نمايند تا در 

  

 پيشنهادات

كاربران ميتوانند هر نوع پيشنهاد ، انتقاد ، سوال فني و هر نوع درخواستي را با پيشگامان مطرح نمايند تا در 

  .اسرع وقت كارشناسان مربوطه تماس حاصل نمايند  

 

  

پيشنهادات •

 

كاربران ميتوانند هر نوع پيشنهاد ، انتقاد ، سوال فني و هر نوع درخواستي را با پيشگامان مطرح نمايند تا در 

اسرع وقت كارشناسان مربوطه تماس حاصل نمايند  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  .در اين قسمت كاربران مي توانند نرم افزارهاي جانبي و كاربردي اينترنت را به صورت رايگان دانلود نمايند

  

 افزار دانلود نرم

در اين قسمت كاربران مي توانند نرم افزارهاي جانبي و كاربردي اينترنت را به صورت رايگان دانلود نمايند

 

  

  

  

دانلود نرم •

 

در اين قسمت كاربران مي توانند نرم افزارهاي جانبي و كاربردي اينترنت را به صورت رايگان دانلود نمايند

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ، مجتمع پيشگامان 2خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك 

  

  

خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك : آدرس 

 

  

  

  

  

آدرس 


