
 

چارگون  و مالي  براي استفاده بهينه از نرم افزار اتوماسيون ادارياينترنت اكسپلورر دستورالعمل تنظيمات   

شركت چارگون   و مالي  افزار اتوماسيون اداري نرم هاي سامانهاز كليه امكانات زير مناسب زير جهت گشايش و استفاده  راهنماي 

  نيازهاي زير اطمينان حاصل شود:لطفا قبل از انجام اين تنظيمات از پيش  .شده است تهيه

ترجيحا  (  Microsoft Officeافزار نرم بودن  فعال و  نصب-٢، )١٠يا  ٧(ترجيحا ويندوز صحت عملكرد و  فعال بودن -١

  و ١١ ترجيحا( Internet Explorer كه فقط بايد  مرورگر وبمانند {مرتبط افزارهاي نرم  حصحينصب -٣ ،) ٢٠١٣يا  ٢٠١٠

با   ويروس آنتيعدم تداخل عملكرد -٤ }، )Foxit Reader ترجيحا(  PDFهايفايل  گشودن  افزارنرم  و باشد  )بيتي ٣٢ حتما

 عموميمنوي   =>ورود به كارتابل شخصياز طريق  )٢.٨١ويرايش (  ابزار كاربري چارگون دريافت و نصب-٥ افزارهااين نرم 

  : )ادمين  دسترسي  با(  كاربرير دريافت ابزا =>دريافت فايل  =>

  

  از يكي از بخش هاي اول يا دوم اي كه ميخواهيد از آن استفاده نماييد (دانشگاه يا منزل)، صرفا سپس با توجه به مكان رايانه 

 تنظيمات زير براي تنظيم اتوماسيون اداري بر روي رايانه خود اقدام فرماييد: 

  داخل شبكه محلي دانشگاههاي رايانه تنظيمات مورد نياز براي  -اول بخش

  Internet Optionsوارد بخشه صفحه) ش دنده گو(يا با چرخ Toolsاز منوي  ،افزار اينترنت اكسپلورردر داخل نرم  -١

 مي شويم: 

 



را    Local Intranetاز كادر باالي صفحه گزينه  رفته و  Securityمنوي به  Internet Options صفحه در -٢

را انتخاب كرده و   Advanced دكمه در صفحه جديد  كليك مي كنيم، اكنون   Sitesدكمهبر روي  و  انتخاب نموده 

و يا براي   /https://office.sbu.ac.irصفحه جديد آدرس سايت اتوماسيون اداري دانشگاه ( كادر موجود در  در

به ليست  Addبه وسيله دكمه را  ن آ تايپ كرده و  را ) /https://offices.sbu.ac.irخاص  واحدهايبرخي 

 :نماييممي   اضافه هاي داخل كادر آدرس 

  
 

را انتخاب نموده و در    Local Intranetگزينه شده و از كادر باالي صفحه  Internet Optionsمجددا وارد بخش  -٣

موجود  هاي تيك تمام گزينه  در صفحه جديد . كليك مي كنيمCustom Levelدكمهبرروي ين صفحه ا پاييني  كادر

 Only allow approved domainsدو گزينه  بجز ، مي آوريمدر  Enableبه حالت گزينه است)  ٥٠(كه حدود را 

 :باشند   Disableبايد حتما كه   up blocker-opUse Pو  
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شده و به    Internet Optionsوارد بخش  Toolsاز منوي اينترنت اكسپلورر الزم است  ١١و  ١٠در نسخه هاي   -٤

رفته و تيك هر دو گزينه  مربوط به    Browsingرويم و از داخل كادر به بخش ب Advancedمنوي 

debugging  Disable scriptرا برداريم : 

  
  

 Compatibility Viewوارد بخشTools از منوي اينترنت اكسپلورر الزم است و باالتر  ٩در نسخه هاي  -٥

Settings   :شده 

  



) را تايپ كرده  sbu.ac.irآدرس سايت دانشگاه ( Compatibility View Settingsصفحه كادر موجود در در و  

  :ميينماداخل كادر اضافه   يهاآدرس  ستيبه ل Addدكمه   له يآن را به وس و 

  
براي استفاده از اتوماسيون اداري و مالي   آن  قرار دارد تنظيماتشبكه محلي دانشگاه اكنون در صورتي كه رايانه شما در 

  ماييد. فراز صحت عملكرد آن اطمينان حاصل نويس ارسال يك پيش با و مي توانيد  پايان يافته دانشگاه 

  (اتصال از منزل) دانشگاه محليخارج از شبكه هاي نياز براي رايانه تنظيمات مورد  -دوم بخش

  Internet Optionsوارد بخشدنده گوشه صفحه) (يا با چرخ Toolsاز منوي  ،افزار اينترنت اكسپلورردر داخل نرم  -١

 مي شويم: 
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مي رويم و از كادر باالي صفحه گزينه  Security شده و به منوي  Internet Optionوارد بخش  Toolsاز منوي  -١

Trusted Sites را انتخاب نموده  و بر روي دكمهSites  كادر موجود در صفحه جديد  كليك مي كنيم، اكنون در

  Addآن را به وسيله دكمه را تايپ كرده و ) /https://office.sbu.ac.irآدرس سايت اتوماسيون اداري دانشگاه (

  :نماييمداخل كادر اضافه مي هاي به ليست آدرس 

  
را انتخاب نموده و در   Trusted Sitesشده و از كادر باالي صفحه گزينه  Internet Optionsمجددا وارد بخش  -٢

موجود  هاي تيك تمام گزينه  در صفحه جديد كليك مي كنيم. Custom Levelدكمهبرروي ين صفحه ا كادر پاييني 

 Only allow approved domainsدو گزينه  ، بجز مي آوريمدر  Enableحالت گزينه است) به  ٥٠را (كه حدود 

 :باشند   Disableبايد حتما كه   up blocker-opUse Pو  
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شده و به    Internet Optionsوارد بخش  Toolsاز منوي اينترنت اكسپلورر الزم است  ١١و  ١٠در نسخه هاي   -٣

رفته و تيك هر دو گزينه  مربوط به    Browsingرويم و از داخل كادر به بخش ب Advancedمنوي 

debugging  Disable scriptرا برداريم : 

  
  

 Compatibility Viewوارد بخشTools از منوي و باالتر اينترنت اكسپلورر الزم است  ٩در نسخه هاي  -١

Settings   :شده 

  



) را تايپ كرده  sbu.ac.irآدرس سايت دانشگاه ( Compatibility View Settingsدر كادر موجود در صفحه و 

 :اضافه نماييمهاي داخل كادر آدرس به ليست  Addبه وسيله دكمه  آن را  و 

  
قرار دارد تنظيمات آن براي استفاده از اتوماسيون اداري و  خارج از شبكه محلي دانشگاه اكنون در صورتي كه رايانه شما در 

  ماييد. فراز صحت عملكرد آن اطمينان حاصل نويس ارسال يك پيشو مي توانيد با پايان يافته مالي دانشگاه 

  

  

  نكته بسيار مهم: 

  

از بخش   يكيفقط كافي است  ،(دانشگاه يا منزل) بر حسب مكان استفادهها، به منظور استفاده از اتوماسيون اداري در رايانه 

 عمالا بر روي آنها Trusted Sites)و يا تنظيمات  Local Intranet(تنظيمات  اين راهنما تنظيماتاز  هاي اول يا دوم 

  هاي رايانه؛ همچنين از تلفيق تنظيمات اين دو روش اجتناب شود؛ لذا خواهشمند است جهت جلوگيري از بروز اشكال، گردد 

  در داخل دامنه دانشگاه، معموال تنظيمات الزم را به صورت خودكار از سرور دريافت خواهند نمود.  موجود 

  

  

  

  با تشكر 

  واحد راهبري سامانه هاي اداري و مالي دانشگاه

  ١٣٩٩ارديبهشت  
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