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 به نام ایزد

 خرید و پرداخت آنالین جامع راهنمای

 

 کاربر گرامی

، پرداخت آنالین و دریافت رسید در بستر اینترنت فراهم انتخاب محصول با هدف پورتال مدیریت سیستم خرید آنالین

. به همین منظور گروه ورانگر در جهت آموزش و سهولت کار برای کاربران و مشتریان محترم در این قسمت؛ شده است

 نموده است. راهنمااقدام به تهیه یک فایل 

 . وارد سایت ورانگر یا رستاک شویدخود الزم است تا با یکی از مرورگرهای سیستم در ابتدا ؛ گام اول

  www.varanegar.com: آدرس هستید با تایپاگر کاربر نرم افزار ورانگر  -

 

  www.rastaksoft.com اگر کاربر نرم افزار رستاک هستید با تایپ آدرس: -

 
 .شویدوارد میبه صفحات مربوطه خود 

 
"توجه"  

.نیستید وارد این سایت شوید همراه خود قادربا دستگاه تلفن   

http://www.varanegar.com/
http://www.rastaksoft.com/
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مدیریت "ای به نام گزینه گذاری شده است(طور که در تصویرهای قبل، عالمت)همان، ؛ قسمت باالی صفحهگام دوم

 شوید.وجود دارد که با انتخاب آن وارد پورتال پرداخت آنالین می "سیستم خرید آنالین

ر دخود و همچنین  پست الکترونیکینام کاربری یا بایستی  نام کاربری یا ایمیل،صفحه، در قسمت ؛ در این گام سوم

 وارد نمایید.  رمزی را که به شما ارایه شده استقسمت رمز عبور، 

خواهشندیم؛ در صورت ایجاد هر گونه مشکل یا سوالی، مراتب را با واحد امور قراردادهای شرکت ورانگر با شماره تماس )

 (.درمیان بگذارید 171داخلی  – 63178

 

 شوید.با فشردن کلید سبزرنگ وارد صفحه اصلی پورتال میحال؛ 

 

 هاگام چهارم؛ دستگاه

  های ثبت شده شرکت خود را مشاهده کنید.لیست دستگاهها؛ با انتخاب گزینه دستگاهتوانید ، میورودپس از 

 
 

 

  انتخاب گزینه دستگاه ها
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 دستگاه جدید؛ پنجمگام 

 .ید یا آن را ویرایش یا حذف کنیدتوانید بصورت دستی یک دستگاه جدید انتخاب کنبا انتخاب گزینه دستگاه جدید می

 توانید مشاهده کنید.های ثبت شده را از این طریق میپس از ثبت دستگاه؛ لیست دستگاه

 

 هاثبت دستگاه یا دستگاه؛ ششمگام 

های مورد نظر خود دستگاه یا دستگاه" TRACKINGثبت در سرور "گزینه انتخاب با فشردن دکمه تنظیمات و سپس  حال؛

 را ثبت نمایید. 

 

 

 

 

 

 انتخاب گزینه دستگاه جدید

  TRACKINGثبت دستگاه در سرور 
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 درخواست خرید الیسنس؛ هفتمگام 

درخواست خرید الیسنس وارد این مرحله با انتخاب گزینه کنید. توانید اقدام به خرید الیسنس در این گام، شما می

 شوید.

 

 خرید الیسنسدرخواست جدید ؛ هشتمگام 

 .توانید تاریخ، مدت اعتبار و نوع محصول را مشخص کنیدمی با انتخاب درخواست جدیددر این مرحله؛ 

 

 

 

 

 

انتخاب این گزینه برای خرید الیسنسگام پنجم:   

  انتخاب گزینه خرید الیسنس
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ا یا این امکان برای شم نمایید ذخیرهخواهید را انتخاب کرده و عملیات را هایی که برای آنها الیسنس میسپس؛ دستگاه

  های دیگر را با توجه به موارد مدنظرتان انتخاب نمایید.وجود دارد تا در قسمت جستجو  گزینه

 

 پرداخت؛ نهمگام 

ال با ورود به پورتتوانید از طریق درگاه اینترنتی مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید که این کار پس از ثبت عملیات می

درگاه مورد نظر، پرداخت از بصورت آنالین هزینه را  امکان پذیر است و قادر هستید"$" و فشردن عالمت دالر  پرداخت

 "دتایید ش"پیام  واحد قراردادهای ورانگر تایید پس از تا آیددرمیحالت انتظار عملیات شما به نمایید. پس از پرداخت، 

 .ببینیدرا روی صفحه خود 

 

 جستجو جهت انتخاب گزینه های مد نظر شما

خواهیدالیسنس میهایی که برای آنها انتخاب دستگاه  

 ذخیره عملیات

 گزینه عالمت دالر جهت پرداخت

قراردادهاپیام تایید شد، پس از تایید واحد   
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 های مورد نظر شما فعال خواهند شد.پس از تایید؛ الیسنس

 دریافت الیسنس؛ دهمگام 

است و با فشردن دکمه تنظیمات و سپس دکمه  افزارهایی که بر روی تبلت نصب شدهتوانید از طریق نرممیشما 

 دریافت؛ الیسنس تعریف شده برای دستگاه  را دریافت کنید.

توانید از فرم انتخاب دستگاه که در گام چهارم توضیح داده شد، الیسنس مربوط است در این حالت؛ شما می الزم به ذکر

 به هر دستگاه را دریافت و بر روی تبلت کپی کنید.

 
 

 ؛ چاپیازدهمگام 

گرفته تا فاکتور مربوطه برای  چاپاز ثبت سفارش و پرداخت هزینه  (؛Printچاپگر )توانید با فشردن گزینه در انتها می

 شما قابل مشاهده گردد. 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما مشتری محترم 

 گروه نرم افزاری ورانگر

 انتخاب این گزینه جهت دریافت الیسنس

 (Printگزینه چاپگر )


