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آموزش نصب نرم افزار CRMطلوع
نصب برنامه مدیریت ارتباط با مشتری :
راه اندازی این نرم افزار بر روی ویندوز  7به باال انجام شود.
برای نصب برنامه  CRMفایل  CRM_Setup.exeرا اجرا نمایید.
فرمی مانند فرم زیر ظاهر می شود.

بر روی  Nextکلیک کنید.

برروی  Nextکلیک کنید.

گزینه  I Agreeرا انتخاب کرده و برروی  Nextکلیک کنید.

در صورت نیاز می توانید در این بخش مسیر نصب نرم افزار را تغییر دهید ،از گزینه های پایین  Everyoneرا انتخاب کرده و بر روی Next
کلیک کنید.

برروی دکمه  Nextکلیک کنید.

در این بخش باید مشخص کنید که سیستم شما سرور است یا کالنیت:
تعریف سرور  :ماشینی که بانک اطالعاتی بر روی آن است.
کالینت  :ماشین هایی که بانک اطالعاتی بر روی آنها نیست.
سرور ) : (Serverدر صورت انتخاب این گزینه نیازی به پر کردن فیلد های متنی نیست  ،فقط گزینه سرور را انتخاب کرده و برروی ادامه
کلیک کنید.
پس از انتخاب گزینه ی سرور و درایو مورد نظر از شما پسورد یوزر saاس کیو ال سرور را میپرسد (.این پسوردی است که در هنگام نصب
 SQL Serverوارد نموده اید).

پیغام های احتمالی

در صورتی که با چنین خطایی روبرو شدید  Continueرا بزنید و پنجره ی انتخاب درایو را نیز ببنید .فرآیند نصب پایان میابد اما باید بانک
اطالعات را دستی  Attachکنید و همچنین یوزر  CRM_Userنیز بصورت دستی در  SQL Serverبسازید و  Ownerبانک قرار دهید.
آموزش  Attachنمودن بانک اطالعاتی را در فایل راهنمای  Attachکردن مطالعه کنید .دیتابیسی که باید اتچ کنید در فولدر  Dataکه
دانلود نموده اید قرار دارد .همچنین اگر در مرحله ی قبل کپی کردن درست انجام شده باشد احتماال بر روی درایوی که انتخاب کرده بودید در
فولدر  TolueCRM\CRM_DataBaseنیز باید وجود داشته باشد.
برای ساختن  CRM_Userو تنظیم نمودن  Ownerبانک به بخش ضمائم رجوع کنید.
بر روی  OKکلیک کرده و مراحل نصب را به اتمام برسانید.

در صورتی سیستن از نوع کالینت باشد ،باید دو فیلد متنی را پر کنید ،در فیلد اول  IPیا نام سیستم سرور بانک اطالعاتی را وارد می نمایید .
برای بدست آوردن نام یا  IPسیستم سرور میتوانید از راهنمای موجود در صفحه بعد استفاده کنید.
تعریف سرور بانک اطالعاتی  :سیستمی که  SQL Serverروی آن نصب و  Databaseروی آن قرار دارد.
در فیلد دوم  IPیا نام سیستم سرور بانک اطالعاتی را وارد می نمایید .
.

بر روی  Closeکلیک کنید تا نصب نرم افزار به اتمام برسد.

بدست آوردن نام کامپیوتر در ویندوز  :7جهت بدست آوردن نام کامپیوتر سیستم سرور بر روی  My Computerسیستم سرور
کلیک راست کرده و  Propertiesرا انتخاب نمایید.حال در تب  Computer Nameقسمت مشخص شده در شکل زیر را نمایش

میدهد.
بدست آوردن : IP

از منوی  Startروی  RUNکلیک کرده یا از روی کیبورد
دکمه پنجره را نگه داشته و دکمه  Cرا بزنید.

دکمه پنجره:

واژه  CMDرا تایپ کنید و  Enterرا بزنید.
در محیط باز شده کلمه  ipconfigرا تایپ کنید و  Enterرا بزنید.
عددی که در مقابل  IPV4 Addressنمایش داده می شود  IPاین سیستم است.

خطاهای احتمالی در هنگام نصب :
چنانچه قبال این برنامه روی سیستم نصب شده باشد پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد .در اینصورت نیازی به نصب این برنامه
نیست .بر روی دکمه  Cancelکلیک نمایید.

در صورتی در هنگام نصب پیغام زیر :

نمایش داده شد ،دکمه  Exitرا زده و ادامه نصب را انجام دهید.
-

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

نصب Cryst al Report
برای نصب کریستال ریپورت فایل  CRRuntime_32bit_13_0.msiرا اجرا نمایید تا نصب نرم افزار شروع شود.
مراحل نصب را مطابق شکل های زیر ادامه دهید.

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

مراحل نصب را مطابق شکل های زیر ادامه دهید.

پیغام های احتمالی هنگام نصب :
چنانچه قبال این برنامه روی سیستم نصب شده باشد پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد .در اینصورت نیازی به نصب این برنامه
نیست .بر روی دکمه  Cancelکلیک نمایید.

دالیل خطا در هنگام اجرای برنامه
جهت یافتن خطا مراحل زیر را دنبال نمایید:
در صورت مشاهده پیغام زیر در زمان اجرای نرم افزار :

دلیل خطا  :نام بانک اطالعاتی با نام بانک ثبت شده در نرم افزار مطابقت ندارد.
با کلیک برروی تایید پنجرهای مانند شکل زیر نمایش پیدا می کند،

راه حل اول  :در این قسمت نام بانک ثبت شده در نرم افزار در قسمت نام بانک اطالعاتی نمایش داده می شود شما می توانید نام بانک موجو
در سیستم را مطابق مراحل زیر بدست آورده و در قسمت نام قرار داده و بر روی ثبت اطالعات کلیک کنید.
نمایش این پیغام  2حالت دارد حالتی که این پیغام بر روی سیستم سرور است حالتی که این پیغام بر روی سیستم کالینت است.
اگر این پیغام بر روی سیستم سرور باشد  :باید نام بانک اطالعاتی را مطابق شکل زیر چک کنید.

ابتدا از منوی  Startروی گزینه
 Microsoft SQL Server 2008 R2کلیک کرده و
از منوی باز شده گزینه
SQL Server Management Studio
کلیک کنید ،فرمی مانند شکل  9-4نمایش داده می شود.

در قسمت  Serve name:کلمه ) (localیا یک (  ) .تایپ کنید ،وسپس روی  Connectکلیک کنید.
در سمت چپ پنجره ای مانند شکل ظاهر میشود ،روی
شاخه  DataBaseکلیک کنید،
دیتا بیس موجود در این سیستم است.
با نام CRM

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

برروی ثبت اطالعات کلیک کنید ،بعد کوشش مجدد را انتخاب کنید تا وارد نرم افزار شوید.
در صورتی که مشکل برطرف نشد و باز هم خطای
مشکل در تنظیم کردن نام بانک اطالعاتی
نمایش داده شد .
راه حل دوم :

شکل 9-7

مراحل باال را دوباره انجام داده بر روی
دیتابیس  CRMراست کلیک کرده و
روی  Propertiesکلیک کنید.
پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده
می شود.

ابتدا از منوی سمت چپ روی  Filesکلیک کرده سپس روی گزینه  ...مقابل  Ownerکلیک کرده پنجره ای مانند شکل  9-8ظاهر می
شود.

روی گزینه  Browseکلیک کنید تا لیستی همانند لیست زیر نمایش پیدا کند.

از این لیست ] [CRM_Userرا انتخاب کرده و بر روی  OKکلیک کنید .فرم های بعدی را نیز  OKکنید ،یکبار دیگر نرم افزار را اجرا
کنید.
اگر بر روی سیستم کالینت باشد  :ابتدا چک میکنیم که این مشکل در سیستم سرور وجود نداشته باشد ،اگر وجود نداشت به مسیر :
 C:\Program Files\Idea Tolue Software Eng. Co\CRMبرروی سیستم سرور رفته و فایل  cn.iniآن را باز
کنید.

در فایل  CNپارامترهایی مثل زیر وجود دارند ،اولین پارامتر نام بانک اطالعاتی است.

بعد از خواندن این نام از سیستم سرور  ،بر روی سیستم کالینتی که خطا دارد بازگشته و نام بانک که در این شکل  CRMاست را در
قسمت نام بانک اطالعاتی نوشته و ثبت کنید.

مشکل در ارتباط به سیستم سرور :
این پیغام مربوط به سیستم های کالینت است و در صورتی نمایش پیدا می کند که سیستم کالینت نتواند به بانک اطالعاتی موجود در سیستم
سرور دسترسی پیدا کند.
راه حل اول  :چک کردن شبکه
بر روی تایید کلیک کرده فرمی مانند زیر ظاهر می شود.
در فیلد متنی مشخص شده در عکس آدرس  IPیا نام سیستم سرور بانک ثبت شده است
در این مرحله شما آدرس یا نام ثبت شده در این بخش را کپی کنید.

از منوی  Startروی  RUNکلیک کرده یا از روی کیبورد
دکمه پنجره را نگه داشته و دکمه  Rرا بزنید.

دکمه پنجره:

\\ تا تایپ کنید بعد آدرسی که کپی کرده بودید را  Pasteکنید،

و
 Enterرا بزنید.

چنانچه صفحه مربوط به  Share Folderهای سرور باز شود مشکل از شبکه نیست
،ولی چنانچه پیغامی مشابه تصاوری زیر

دریافت نمودید یعنی شبکه قطع می باشد و باید این مشکل برطرف گردد.
نکته :چنانچه در این مرحله پنجره ای مطابق شکل زیر باز شود و  Username,Passwordاز شما خواسته شود بایستی
Username,Passwordسرور وارد شود تا اجازه دسترسی به  Share Folderهای سرور را داشته باشیم.
بهتراست گزینه  Remember Passwordهم تیک داشته باشد تا هر بار نیاز به وارد کردن  Username,Passwordسرور
نباشد.

تنظیم فایروال:
در  Inbound Roleفایروال به پورت  1433که مربوط به  Microsoft SQL Serverمی باشد اجازه دسترسی بدهید یا به عبارتی
آن را  Openنمایید.
چک کردن cn
فایل  cnموجود در مسیر نصب برنامه را باز نمایید

فرمت آن باید به یکی از دو صورت زیر باشد:
*چنانچه سیستم کنونی سرور نیز باشد:
),(localنام دیتابیس

** چنانچه سیستم کنونی سرور نباشد:
 IPیا نام کامپیوتر سرور ,نام دیتابیس

چنانچه فایل  cnفرمتی غیر از فرمت ذکر شده را داشته باشد آن را به یکی از  2صورت باال تغییر داده و فایل را  saveنمایید .حال بر روی
دکمه کوشش مجدد در شکل  1کلیک نمایید یا برنامه  CRMرا مجددا اجرا نمایید  .در صورت حل نشدن مشکل به مرحله بعد بروید .
چک کردن cn
-1فایل  cnمطابق شکل  22در مسیر نصب برنامه موجود می باشد :
( C:\Program Files\Idea Tolue Software Eng.Co\CRMدرایو نصب برنامه)

فایل  cnرا باز نمایید .فرمت کلی آن روی سیستمی که قفل روی آن قرار ندارد به صورت زیر خواهد بود :
 IPیا نام کامپیوتری که قفل روی آن قرار دارد  IP , 1 ,یا نام کامپیوتر سرور  ,نام دیتابیس

نکته:چنانچه قفل روی سرور نباشد  cnسرور به صورت زیر خواهد بود:

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

یافتن نام سیستم  :جهت پیدا کردن نام هر سیستم مطابق شکل  23بر روی  My Computerسیستم موردنظر کلیک راست کرده و
سپس  Propertiesرا انتخاب نمایید .حال در تب  Computer Nameقسمت مشخص شده در شکل  critical-region ،24می
باشد.

پس از یافتن نام کامپیوتری که قفل روی آن قرار دارد  ،به تنظیم cnمی پردازیم.
مثال:فرض نمایید نام کامپیوتر سرور  critical-regionمی باشد.در اینصورت با فرض اینکه نام دیتابیس  CRMtolueباشدcn ،
کالینتها بصورت زیر خواهد بود:
CRMtolue,critical-region

مثال :اگر نام کامپیوتر سرور  critical-regionباشد و نام دیتابیس  cn ، CRMروی سیستمی که کالینت است بصورت زیر خواهد بود:
CRM,critical-region
چنانچه پس از تنظیم  cnو اجرای برنامه همچنان پیغام فوق را مشاهده نمودید به مرحله بعد بروید.

چک کردن شبکه
فایل  cnرا باز نمایید .نام سیستمی که قفل روی آن قرار دارد را کپی نمایید(قسمت مشخص شده در شکل . )25سپس مطابق شکل  26به
 startو سپس  Runبروید.

حال ابتدا "\\" را تایپ نموده و سپس نام سیستمی که قفل روی آن قرار دارد را  Pasteنمایید(شکل  )27و در انتها دکمه  OKرا کلیک
نمایید.چنانچه صفحه مربوط به  Share Folderهای سیستم موردنظر باز شود مشکل شبکه وجود ندارد  ،به مرحله بعد بروید ولی چنانچه
پیغامی مشابه شکل  28دریافت نمودید یعنی شبکه قطع می باشد و باید این مشکل برطرف گردد.

شکل 22-3

نکته:چنانچه در این مرحله فرمی مطابق شکل 29باز شود و  Username,Passwordاز شما خواسته شودبایستی
 Username,Passwordسیستم موردنظر وارد شود تا اجازه دسترسی به  Share Folderهای آنرا داشته باشیم.
بهتراست گزینه  Remember Passwordهم تیک داشته باشد تا هر بار نیاز به وارد کردن  Username,Passworنباشد.

نکات

مواردی که قبل از تعویض ویندوز سرور بایستی بررسی شوند
مهمترین نکته ای که قبل از تعویض ویندوز سرور بایستی بررسی شود دانستن محل قرار گیری دیتابیس است زیرا اگر دیتابیس در درایوی که
ویندوز نصب شده قرار داشته باشد با تعویض ویندوز اطالعات شما از بین خواهند رفت و بایستی  backupها را بازیابی نمود.
جهت یافتن محل دیتابیس به توضیحات ارائه شده در بخش ضمائم مراجعه نمایید.
اگر دیتابیس در درایو  Cیا درایو دیگری که ویندوز روی آن نصب شده قرار دارد ابتدا آن را (Detachآموزش در بخش ضمائم) نمایید سپس به
محل قرارگیری دیتابیس رفته و دو فایل  CRM_Data.mdfو  CRM_Log.ldfرا کپی کرده و به مسیر مورد نظر منتقل نمایید.
مسیر قرارگیری دیتابیس را نیز یادداشت نمایید تا پس از تعویض ویندوز دیتابیس را از آن مسیر )آموزش در بخش ضمائم(  Attachنمایید.

اقدامات الزم پس از نصب نرم افزار روی سرور
در صورتی که  SQL Serverنیز مجدد نصب شده است  2موزد زیر را بررسی نمایید:
تنظیم  backupاتوماتیک

به آموزش در فایل مربوطه مراجعه کنید.

انتقال دیتابیس به درایوی غیر از درایو C
به آموزش  Attachکردن و  Detachکردن در فایل مربوطه مراجعه نمایید.

ضمائم
ایجاد CRM_User
برای ایجاد  CRM_Userمطابق شکل بر روی  New Loginکلیک کنید.

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

پسورد  CRM_Userرا  Tolue1385قرار دهید( .حروف بزرگ و کوچک مهم است)

تنظیم  ownerدیتابیس در SQL 2008 R2

SQL Server 2008 R2 یافتن محل دیتابیس در
. اجرا نماییدStart>All Programs  را از منویSQL Server Management Studio ابتدا

حال مطابق شکل  27بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک راست نموده  Properties ،را انتخاب نمایید .حال مطابق شکل  28به منوی Files
بروید .مسیری که در ستون  Pathمشخص شده مسیری است که دیتابیس در آن قرار گرفته.

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،روبروی پیچ شمیران ،ساختمان تنکابن ،پالک  ،352طبقه  ،6واحد 31
تلفن 77613815 :

ایمیل toluecrmsupport@gmail.com :و support@toluecrm.com
وب سایتwww.toluesoft.com :

