ورود به نرم افزار و صفحه اصلی
جهت ورود به نرم افزار پس از تایپ آدرس در مرورگر خود ( آدرس را از مدیریت سایت دریافت کنید ) وارد صفحه ورود به سیستم
می شوید .
نرمافزار اتوماسیون تخصصی کانون وکالی دادگستری ایران  ،به گونه ای طراحی شده است که یک کااربر باا دنادیم سا ت
متفاوت در نرم افزار می تواند وارد نرم افزار شود و پس از تعییم س ت ماورد نرارر روام مرباوه باه آ را انداام داده و کارتابا
شخصی ه ا س ت را مشاهده و پیگیری ن اید .

ورود  :در صورت داشتم نام کاربری و رمز عبور آنها را وارد ن وده و با کلیک ایم دک ه به صفحه اصلی نرم افزار وارد می شاوید .در
صورتیکه برای اولیم بار به نرم افزار وارد می شوید به ش ا صفحه ای نشا می دهد که می بایستی رمز عبور خود را تغییر دهید .
نکته  :در تغییر رمز عبور ن ی توانید ش اره ملی خود را به عنوا رمز عبور جدید قرار دهید.
نکته  :در صورتیکه ش ا کاربر گرامی در صفحه ورود به سیستم نام کاربری و رمز عبوری را وراد ن اییاد کاه آ ناام کااربری دارای
دندیم س ت در نرم افزار باشد با کلیک دک ه " ورود " به صفحه ای وارد می شاوید کاه در آ بایساتی سا ت خاود را تعیایم
ن ایید و سپس با کلیک دک ه " ورود " به صفحه اصلی نرم افزار وارد می شوید.

تغییر رمز عبور  :با کلیک بر روی ایم دک ه صفحه ای باز می شود که پس از ورود رمز عبور فعلی  ،رمز عبور جدید و تکارار رماز
عبور جدید با کلیک بر روی دک ه " ثبت " رمز عبور جدید برای کاربر لحاظ می گردد و از ایم به بعد می تواند با رمز عبور جدیاد
به نرم افزار وارد شود.
عضویت در سامانه  :در صورتیکه کاربری در نرم افزار دارای نام کاربری و رمز عبور نباشد و قصد دارد که به نارم افازار وارد شاود
می تواند بر روی ایم دک ه کلیک کند.در ایم صورت صفحه ثبت نام مقدماتی باز می شود  .پاس از ورود اطععاات توساا کااربر و
کلیک دک ه " ثبت نهایی " یک پیام ن ایش داده می شود که به آدرس ای ی کاربر ( که کاربر در هنگام ورود اطععات در صافحه
وارد کرده است ) نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به نرم افزار ارسام شده است .
ه انطور که در صفحه اصلی نرم افزار مشاهده می شود ،نرمافزار اتوماسیون تخصصی کانون وکالی دادگستری ایران از بیسات
زیرسیستم تشکی شده که پس از ورود به صفحه اصلی ،انتخاب هر زیرسیستم تنها در صورت داشتم دسترسای متناساا امکاا
پذیر میباشد.

پس از کلیک کاربر بر روی هر زیر سیستم ،وارد صفحه ه ا زیر سیستم می شود و با کلیک بر روی گزینه "خروج از سیستم" به
صفحه "ورود به سیستم" وارد می شود.

