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 طلوع CRMآموزش نصب نرم افزار 

 دیریت ارتباط با مشتری :نصب برنامه م 

 انجام شود. به باال 7ویندوز بر روی  راه اندازی این نرم افزار

 را اجرا نمایید. CRM_Setup.exeفایل  CRMبرنامه برای نصب 

 فرمی مانند فرم زیر ظاهر می شود.

 

 کلیک کنید.  Next بر روی 

 



 

 کلیک کنید.  Next برروی 

 

 کلیک کنید.   Nextی را انتخاب کرده و بررو  I Agreeگزینه 



 

   Nextا انتخاب کرده و بر روی ر Everyoneاز گزینه های پایین در صورت نیاز می توانید در این بخش مسیر نصب نرم افزار را تغییر دهید، 

 کلیک کنید.

 

 کلیک کنید.  Next برروی دکمه 



 

 :کالنیتاست یا  سرور که سیستم شما مشخص کنیدباید در این بخش 

 روی آن است.بر که بانک اطالعاتی  ماشینی تعریف سرور  :

 بانک اطالعاتی بر روی آنها نیست.هایی که  ماشین کالینت :

رروی ادامه ب کرده و برا انتخا در صورت انتخاب این گزینه نیازی به پر کردن فیلد های متنی نیست ، فقط گزینه سرور :   (Server)سرور 

 کلیک کنید.

در هنگام نصب  ی است کهوردساین پ )اس کیو ال سرور را میپرسد. sa پس از انتخاب گزینه ی سرور و درایو مورد نظر از شما پسورد یوزر

SQL Server اید وارد نموده.) 

 

 

 



   پیغام های احتمالی

 

انک باما باید  یند نصب پایان میابدرا بزنید و پنجره ی انتخاب درایو را نیز ببنید. فرآ Continueتی که با چنین خطایی روبرو شدید در صور

 قرار دهید. بانک Ownerبسازید و  SQL Serverنیز بصورت دستی در  CRM_Userکنید و همچنین یوزر  Attachاطالعات را دستی 

که  Dataکنید در فولدر  چی که باید اتمطالعه کنید. دیتابیس نکرد Attachراهنمای نمودن بانک اطالعاتی را در فایل  Attachآموزش 

خاب کرده بودید در یوی که انتوی دراردانلود نموده اید قرار دارد. همچنین اگر در مرحله ی قبل کپی کردن درست انجام شده باشد احتماال بر 

 نیز باید وجود داشته باشد. TolueCRM\CRM_DataBaseفولدر 

 بانک به بخش ضمائم رجوع کنید. Ownerو تنظیم نمودن  CRM_Userبرای ساختن 

کلیک کرده و مراحل نصب را به اتمام برسانید.   OKبر روی 

 



 رور بانک اطالعاتی را وارد می نمایید .یا نام سیستم س  IPد متنی را پر کنید، در فیلد اول اید دو فیلدر صورتی سیستن از نوع کالینت باشد ،ب

 سیستم سرور  میتوانید از راهنمای موجود در صفحه بعد استفاده کنید.  IPبرای بدست آوردن نام یا

 روی آن قرار دارد. Databaseروی آن نصب و  SQL Serverسیستمی که  تعریف سرور بانک اطالعاتی :

 یا نام سیستم سرور بانک اطالعاتی را وارد می نمایید .  IPدر فیلد دوم 

.                                

 

 

 

 

 

 کلیک کنید تا نصب نرم افزار به اتمام برسد. Closeبر روی 

    

 



سیستم سرور  My Computer  جهت بدست آوردن نام کامپیوتر سیستم سرور بر روی :7وردن نام کامپیوتر در ویندوز بدست آ

قسمت مشخص شده در شکل زیر را نمایش  Computer Nameرا انتخاب نمایید.حال در تب  Propertiesکلیک راست کرده و 

 میدهد.

 : IPبدست آوردن 

 

 یا از روی کیبوردکلیک کرده  RUNی رو  Startاز منوی 

    را بزنید. Cپنجره را نگه داشته و دکمه  دکمه

 دکمه پنجره:  

 

 را بزنید. Enterرا تایپ کنید و  CMDواژه 

 را بزنید.  Enterرا تایپ کنید و  ipconfig  در محیط باز شده کلمه

 این سیستم است.  IP نمایش داده می شود IPV4 Addressعددی که در مقابل 



 

 : خطاهای احتمالی در هنگام نصب

ب این برنامه یازی به نصنینصورت نمایش داده خواهد شد. در ا زیرچنانچه قبال این برنامه روی سیستم نصب شده باشد پنجره ای مطابق شکل 

 کلیک نمایید. Cancelنیست. بر روی دکمه 

 

 در صورتی در هنگام نصب پیغام زیر :



 

 را زده و ادامه نصب را انجام دهید. Exitنمایش داده شد ،دکمه 

 ورژن باالتری از این نرم افزار بر روی این ویندوزنصب است. دلیل خطا : -

Crystal نصب  Report 

 تا نصب نرم افزار شروع شود. را اجرا نمایید CRRuntime_32bit_13_0.msiفایل ریپورت  لکریستابرای نصب 

 های زیر ادامه دهید. مطابق شکلحل نصب را مرا

 



 

 

 



 

 

Dot نصب   Net  Framework 4 

.net Frame Work 4   نصب کنید.را دانلود نموده یا از پکیج های نرم افزاری موجود 



 مراحل نصب را مطابق شکل های زیر ادامه دهید.

 

 

 

 



 

 

 : پیغام های احتمالی هنگام نصب

صب این برنامه ننیازی به  تینصورچنانچه قبال این برنامه روی سیستم نصب شده باشد پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد. در ا

 کلیک نمایید. Cancelنیست. بر روی دکمه 

 



 

 هنگام اجرای برنامهدالیل خطا در 

 جهت یافتن خطا مراحل زیر را دنبال نمایید:

 در صورت مشاهده پیغام زیر در  زمان اجرای نرم افزار :

 

 ثبت شده در نرم افزار مطابقت ندارد.نام بانک اطالعاتی با نام بانک  خطا : دلیل

 پنجرهای مانند شکل زیر نمایش پیدا می کند،   تایید با کلیک برروی 

 



 

موجو د نام بانک ا می توانیشود شم در این قسمت نام بانک ثبت شده در نرم افزار در قسمت نام بانک اطالعاتی نمایش داده میراه حل اول : 

 و بر روی ثبت اطالعات کلیک کنید.ل زیر بدست آورده و در قسمت نام قرار داده در سیستم را مطابق مراح

 ست.اسیستم کالینت  این پیغام بر رویین پیغام بر روی سیستم سرور است حالتی که ا حالتی کهلت دارد اح 2نمایش این پیغام 

 بق شکل زیر چک کنید.باید نام بانک اطالعاتی را مطا : باشد سرورسیستم  بر روی  این پیغام  اگر

 

 روی گزینه  Startابتدا از منوی 

Microsoft SQL Server 2008 R2 کلیک کرده و 

 از منوی باز شده گزینه

 SQL Server Management Studio 

 نمایش داده می شود. 9-4کلیک کنید ،فرمی مانند شکل 

 

 

 



     

 

 کلیک کنید.   Connectیا یک ) . ( تایپ کنید ،وسپس روی  (local)کلمه  :Serve nameدر قسمت 

روی شکل ظاهر میشود، مانند  پنجره ایدر سمت چپ  

 کلیک کنید، DataBaseشاخه 

 دیتا بیس موجود در این سیستم است. 

 CRMبا نام 

 

 

  

 

 .است( CRM)در این سیستم  و در قسمت نام بانک اطالعاتی نام بانک را به نام بانکی که در سیستم بود تغییر دهید.حال به خطا باز گشته 



 

 تا وارد نرم افزار شوید. را انتخاب کنید کوشش مجددبعد  کلیک کنید، ثبت اطالعاتبرروی 

 در صورتی که مشکل برطرف نشد و باز هم خطای 

  یم کردن نام  بانک اطالعاتیمشکل در تنظ

 نمایش داده شد .

 راه حل دوم :

 

 

 

                                                             

 9-7شکل 

 

مراحل باال را دوباره انجام داده بر روی 

راست کلیک کرده و  CRMدیتابیس 

 کلیک کنید. Propertiesروی 

ده نمایش دا پنجره ای مانند شکل زیر

 می شود.

 



 

 

 

 

ظاهر می  9-8انند شکل مکلیک کرده پنجره ای   Ownerمقابل   ...کلیک کرده سپس روی گزینه    Filesابتدا از منوی سمت چپ روی 

 شود.

 

 

 

 کلیک کنید تا لیستی همانند لیست زیر نمایش پیدا کند.   Browseروی گزینه 

 



نرم افزار را اجرا  دیگر  ارکنید، یکب  OK  فرم های بعدی را نیز کلیک کنید. OK را انتخاب کرده و بر روی  [CRM_User]از این لیست 

 کنید.

   : شت به مسیروجود ندا اگروجود نداشته باشد، ابتدا چک میکنیم که این مشکل در سیستم سرور   باشد : کالینتاگر بر روی سیستم 

C:\Program Files\Idea Tolue Software Eng. Co\CRM  رفته و فایل   سیستم سرور  بررویcn.ini   آن را باز

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارامترهایی مثل زیر وجود دارند، اولین پارامتر نام بانک اطالعاتی است. CNدر فایل 

 

ا در راست  CRM لر این شکد که نام بانک  ستم کالینتی که خطا دارد بازگشته و، بر روی سی سیستم سرور بعد از خواندن این نام از

 قسمت نام بانک اطالعاتی نوشته و ثبت کنید.



 

 مشکل در ارتباط به سیستم سرور :

جود در سیستم طالعاتی موبانک ا سیستم کالینت نتواند بهاین پیغام مربوط به سیستم های کالینت است و در صورتی نمایش پیدا می کند که 

  سرور دسترسی پیدا کند.

 چک کردن شبکهراه حل اول : 

 بر روی تایید کلیک کرده فرمی مانند زیر ظاهر می شود.

 ت شده استیا نام سیستم سرور بانک ثب IPدر فیلد متنی مشخص شده در عکس آدرس 

 .م ثبت شده در این بخش را کپی کنیددر این مرحله شما آدرس یا نا

 

 

 

 

 

 

 



 

 کلیک کرده یا از روی کیبورد RUNروی   Startاز منوی 

   را بزنید.  Rپنجره را نگه داشته و دکمه  دکمه

 

 دکمه پنجره:  

 

  

 کنید،   Pasteتا تایپ کنید بعد آدرسی که کپی کرده بودید را  \\

 

و   

Enter .را بزنید   



 

های سرور باز شود مشکل از شبکه نیست  Share Folderفحه مربوط به چنانچه ص

 تصاوری زیر،ولی چنانچه پیغامی مشابه 

 

 دریافت نمودید یعنی شبکه قطع می باشد و باید این مشکل برطرف گردد.

    خواسته شود بایستی  از شما Username,Passwordباز شود و زیر  چنانچه در این مرحله پنجره ای  مطابق شکل نکته:

Username,Password  سرور وارد شود تا اجازه دسترسی بهShare Folder .های سرور را داشته باشیم 

رور س Username,Passwordهم تیک داشته باشد تا هر بار نیاز به وارد کردن  Remember Passwordبهتراست گزینه 

 نباشد.

 

 

 

 

 



 :فایروال تنظیم

یا به عبارتی  بدهیداجازه دسترسی  می باشد Microsoft SQL Serverکه مربوط به  1433پورت  به فایروال Inbound Roleدر 

 نمایید. Openآن را 

 cnچک کردن 

 موجود در مسیر نصب برنامه را باز نمایید  cnفایل 

 

 فرمت آن باید به یکی از دو صورت زیر باشد:

   *چنانچه سیستم کنونی سرور نیز باشد:

      ,(local)نام دیتابیس 

 

  چه سیستم کنونی سرور نباشد:** چنان

IP                                                                                    نام دیتابیس ,یا نام کامپیوتر سرور 



نمایید. حال بر روی  saveفایل را  وصورت باال تغییر داده  2فرمتی غیر از فرمت ذکر شده را داشته باشد آن را به یکی از  cnچنانچه فایل 

 ه مرحله بعد بروید .برا مجددا اجرا نمایید . در صورت حل نشدن مشکل  CRMکلیک نمایید یا برنامه  1دکمه کوشش مجدد در شکل 

 cnچک کردن 

 در مسیر نصب برنامه موجود می باشد : 22مطابق شکل  cnفایل -1

 C:\Program Files\Idea Tolue Software Eng.Co\CRM)درایو نصب برنامه( 

 

 

 : خواهد بودزیر به صورت قرار ندارد را باز نمایید. فرمت کلی آن روی سیستمی که قفل روی آن  cnفایل 

IP  1 ,یا نام کامپیوتری که قفل روی آن قرار دارد,  IP  نام دیتابیس ,یا نام کامپیوتر سرور 

 

 سرور به صورت زیر خواهد بود: cnچنانچه قفل روی سرور نباشد نکته:



IP  1 ,یا نام کامپیوتری که قفل روی آن قرار دارد (local), نام دیتابیس 

 

است کرده و کلیک ر سیستم موردنظر My Computerبر روی  23جهت پیدا کردن نام هر سیستم مطابق شکل  یافتن نام سیستم :

می  critical-region ،24در شکل  قسمت مشخص شده Computer Nameرا انتخاب نمایید. حال در تب  Propertiesسپس 

 باشد. 

 

 



 

 می پردازیم. cnپس از یافتن نام کامپیوتری که قفل روی آن قرار دارد ، به تنظیم 

  cnباشد،  CRMtolueنکه نام دیتابیس ینصورت با فرض ایمی باشد.در ا critical-region نام کامپیوتر سرور فرض نمایید مثال:

 کالینتها بصورت زیر خواهد بود:

CRMtolue,critical-region 

 

 بصورت زیر خواهد بود: که کالینت استروی سیستمی  CRM  ،cnباشد و نام دیتابیس  critical-regionنام کامپیوتر سرور  اگر مثال:

CRM,critical-region 

 و اجرای برنامه همچنان پیغام فوق را مشاهده نمودید به مرحله بعد بروید. cnچنانچه پس از تنظیم 

 

 



 چک کردن شبکه

به  26( .سپس مطابق شکل 25)قسمت مشخص شده در شکل را باز نمایید. نام سیستمی که قفل روی آن قرار دارد را کپی نمایید cnفایل 

start  و سپسRun .بروید 

 

 

 

 



 کلیکرا  OKدر انتها دکمه  و( 27نمایید)شکل  Pasteرا سیستمی که قفل روی آن قرار دارد را تایپ نموده و سپس نام   "\\"حال ابتدا 

ی چنانچه رحله بعد بروید ولهای سیستم موردنظر باز شود مشکل شبکه وجود ندارد ، به م Folder Shareنمایید.چنانچه صفحه مربوط به 

 دریافت نمودید یعنی شبکه قطع می باشد و باید این مشکل برطرف گردد. 28پیغامی مشابه شکل 

 

 22-3 شکل

 

 

 از شما خواسته شودبایستی  Username,Passwordباز شود و  29نکته:چنانچه در این مرحله فرمی مطابق شکل

Username,Password   سیستم موردنظر وارد شود تا اجازه دسترسی بهShare Folder  را داشته باشیم.آنهای 

 باشد.ن Username,Passworهم تیک داشته باشد تا هر بار نیاز به وارد کردن  Remember Passwordبهتراست گزینه 



 

 نکات

 ویندوز سرور بایستی بررسی شوند تعویضمواردی که قبل از 

 

ر درایوی که در دیتابیس یرا اگزمهمترین نکته ای که قبل از تعویض ویندوز سرور بایستی بررسی شود دانستن محل قرار گیری دیتابیس است 

 را بازیابی نمود. ها backupز اطالعات شما از بین خواهند رفت و بایستی ویندوز نصب شده قرار داشته باشد با تعویض ویندو

 بخش ضمائم مراجعه نمایید.توضیحات ارائه شده در یافتن محل دیتابیس به جهت 

د سپس به زش در بخش ضمائم( نمایی)آموDetachیا درایو دیگری که ویندوز روی آن نصب شده قرار دارد ابتدا آن را  Cاگر دیتابیس در درایو 

 نتقل نمایید. مرا کپی کرده و به مسیر مورد نظر  CRM_Log.ldfو  CRM_Data.mdfمحل قرارگیری دیتابیس رفته و دو فایل 

 نمایید.  Attach )ر بخش ضمائمدآموزش (مسیر قرارگیری دیتابیس را نیز یادداشت نمایید تا پس از تعویض ویندوز دیتابیس را از آن مسیر 

 پس از نصب نرم افزار روی سرور اقدامات الزم
 موزد زیر را بررسی نمایید: 2نیز مجدد نصب شده است  SQL Serverدر صورتی که 

 اتوماتیک backupتنظیم 

 .کنیدمراجعه  فایل مربوطهآموزش در به 



 Cانتقال دیتابیس به درایوی غیر از درایو 

 کردن در فایل مربوطه مراجعه نمایید. Detachدن و کر Attachبه آموزش 

 ضمائم

 CRM_Userایجاد 

 کلیک کنید. New Loginمطابق شکل بر روی  CRM_Userایجاد برای 

 

 

 سپس در پنجره ی باز شده مطابق شکل مقادیر را تنظیم کنید.



 

 قرار دهید. )حروف بزرگ و کوچک مهم است( Tolue1385را  CRM_Userپسورد 



 SQL 2008 R2دیتابیس در  ownerتنظیم 

 

 



 

 

 



 

 

 R2  SQL Server 2008در  یافتن محل دیتابیس

 .نماییداجرا  Start>All Programsمنوی  را از SQL Server Management Studioابتدا 



 

 

 Filesبه منوی  28ابق شکل را انتخاب نمایید. حال مط Propertiesنموده ،  بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک راست 27حال مطابق شکل 

 مشخص شده مسیری است که دیتابیس در آن قرار  گرفته. Pathبروید. مسیری که در ستون 
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