راهنماي استفاده از نرم افزار ( آريانا همراه )  ،بر روي موبايل شما ....

فايل  ArianaHamrah.apkرا كه به تلگرام شما ارسال شده ،بر روي گوشي موبايل خود دانلود نماييد
.
فايل مذكور را بر روي گوشي اجرا كنيد تصوير زير را مشاهده خواهيد كرد:

بر روي دكمه  installكليك نماييد  .تصوير زير را مشاهده خواهيد كرد :

صبر كنيد تا نرم افزار بطور كامل نصب شود  .پس از اتمام نصب  ،تصوير زير را مشاهده مي نماييد :

كه به منزله اتمام نصب برنامه بر روي گوشي موبايل شما مي باشد .
حال بر روي دكمه  openكليك نماييد تا برنامه (آريانا همراه) اجرا گردد  .در اين زمان شما لحظاتي
تصوير زير را مشاهده مي كنيد :

و سپس صفحه تنظيمات اوليه برنامه براي شما ظاهر مي شود به شكل زير :

اولين كاري كه ميكنيد بر روي دكمه ( دريافت كد موبايل) كليك نماييد  .با انجام اينكار تصويري مشابه
تصوير زير براي شما نشان داده ميشود :

لطفا كد فعال سازي نمايش داده شده را دقيق ياد داشت نموده و براي ما ارسال نماييد  .در اين
لحظه از برنامه (آريانا همراه) خارج شويد  ،و منتظر بمانيد تا نام كاربري و كلمه عبور اتصال به سرور
براي شما ايجاد و ارسال نماييم .
پس از ارسال نام كاربري و كلمه عبور اتصال به سرور براي شما  ،نرم افزار ( آريانا همراه ) را اجرا
نماييد تا به صفحه زير برسيد :

نام كاربري و كلمه عبوري كه از طرف ما در اختيارتان گذاشته شده را در محل نمايش داده شده در
تصوير باال وارد كنيد  .توجه داشته باشيد  ،ورود اين مقادير يك بار در برنامه شما انجام ميشود و براي
اجراهاي بعدي  ،ديگر نيازي به ورود اين مقادير نخواهيد داشت .
پس از وارد كردن دوگزينه باال  ،در بخش ( رمز عبور برنامه به صورت دلخواه)  ،رمز مورد نظرتان براي
ورود به برنامه را به دلخواه وارد كنيد كه حداقل يك عدد چهار رقمي بايد باشد (يا بيشتر)  ،در فيلد
بعدي آن را تكرار نماييد  .اين عدد دلخواهي كه ميدهيد  ،از اين پس به عنوان رمز ورود به برنامه روي
موبايل شما خواهد بود  .بنا براين رمز دلخواهتان را فراموش نكنيد  .و اين رمز را هرگز در اختيار كسي
قرار ندهيد  .مسئوليت محافظت از رمز ورود به برنامه  ،به عهده شما است .
با دادن رمز دلخواه خودتان  ،روي دكمه ( ،ورود به برنامه) كليك نماييد .
اكنون نرم افزار ( آريانا همراه) براي شما فعال شده است  .و تصوير زير را مشاهده مي كنيد :

نكته مهم  :براي كار با نرم افزار( آريانا همراه) روي گوشي موبايلتان  ،الزم است  ،اينترنت گوش شما
فعال باشد

گزينه (اطالعات بارنامه)
چنانچه در شركت حمل و نقل شما  ،بارنامه اي صادر شده باشد  ،و در سرور سازمان آنالين شده
باشد  ،با استفاده از اين گزينه  ،ميتوانيد  ،اطالعات كامل بارنامه صادر شده را مشاهده نماييد .

گزينه (ابطال بارنامه)
با استفاده از اين گزينه  ،ميتوانيد با دادن شماره بارنامه و سريال آن  ،اقدام به باطل كردن بارنامه مورد
نظرتان بنماييد .
تذكر مهم  :همانطور كه در نرم افزار حمل و نقل آريانا روي كاپمييوترتان نيز قبال تجربه داشته ايد ،
چنانچه بارنامه اي را در سرور سازمان ابطال نماييد  ،امكان خروج بارنامه از حالت ابطال  ،وجود ندارد و
شما به هيچ عنوان نمي توانيد  ،بارنامه باطل شده را مجددا از حالت ابطال خارج نماييد .
بنا بر اين در انتخاب گزينه ( ابطال بارنامه ) و استفاده از آن نهايت دقت را داشته باشيد .
از اين گزينه زماني استفاده نماييد  ،كه شما از طريق كامپيوتر نمي توانيد بارنامه مورد نظرتان را ابطال
كنيد مثل حاالت زير :



شما دسترسي به كامپيوترتان كه نرم افزار حمل و نقل آريانا بر روي آن نصب است نداريد
اينترنت كامپيوتر شما قطع است ولي اينترنت موبايل شما فعال است

در چنين حاالتي  ،و با عنايت به اينكه پس از آنالين شدن بارنامه شما  ،فقط  12ساعت فرصت ابطال
آنرا داريد  ،بهترين گزينه  ،استفاده از اين امكان در نرم افزار موبايلي ( آريانا همراه ) است ...

گزينه (بارنامه ناوگان در روز جاري)
در اين گزينه شما مي توانيد شماره كارت هوشمند يك ناوگان را بدهيد و چنانچه بارنامه اي براي اين
ناوگان  ،در هر نقطه از كشور صادر شده باشد را مشاهده نماييد  .توجه داشته باشيد فقط بارنامه
هاي صادره براي ناوگان  ،در روز جاري نمايش داده ميشود .

گزينه ( اطالعات ناوگان)
با اين گزينه شما مي توانيد شماره هوشمند ناوگان را وارد كرده و اطالعات كامل مرتبط با ناوگان را
مشاهده كنيد

گزينه (بارنامه راننده در روز جاري)
در اين گزينه شما مي توانيد شماره كارت هوشمند يك راننده را بدهيد و چنانچه بارنامه اي براي اين
راننده  ،در هر نقطه از كشور صادر شده باشد را مشاهده نماييد  .توجه داشته باشيد فقط بارنامه
هاي صادره براي راننده  ،در روز جاري نمايش داده ميشود

گزينه ( اطالعات راننده)
با اين گزينه شما مي توانيد شماره هوشمند راننده را وارد كرده و اطالعات كامل مرتبط با راننده را به
همراه عكس راننده مشاهده كنيد

منوي تنظيمات مجدد نرم افزار (آريانا همراه)
به تصوير زير توجه فرماييد :

اگر روي گزينه تنظيمات كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد  ،كليك نماييد  ،مي توانيد رمز ورود به
برنامه را كه خودتان به دلخواه داده بوديد  ،مجددا تغيير دهيد .
با تغيير رمز  ،يكبار برنامه را بسته و مجددا باز نماييد .

