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نحوه کار با فایل قابل حمل ویزیت پایه :
فایل قابل حمل ویزیت پایه در واقع یک مرورگر گوگل کروم می باشد که بر روی یک سخت افزار ( فلش درایو و یا هارد اکسترنال ) قابل استفاده می باشد .
با استفاده از این قابلیت شما می توانید در مناطقی که امکان دسترسی به اینترنت برای شما امکان پذیر نمی باشد  ،به راحتی به انجام ویزیت پایه بپردازید.
ابتدا در نشانی زیر فایل را دانلود نمایید :
195.146.46.215
این فایل در فرمت  zipمی باشد و حجم آن  6.54مگابایت است .
پس از دانلود فایل  ،آنرا از حالت  zipخارج کنید .

در این حالت سه فولدر با نامهای  Appو  Dataو  Otherو نیز یک فایل به نام  visit.exeایجاد خواهد شد .
می توانید بر روی فایل  visit.exeکلیک کرده و وارد محیط کار شوید .
پس از ورود به محیط کار  ،در قسمت باالی مرورگر  ،نشانی سامانه ویزیت پایه را تایپ نمایید :
Visit.iehs.ir
همانند کار با سامانه ویزیت پایه با مرورگر کروم معمولی  ،در این حالت نیز شما باید آنالین بوده و به اینترنت دسترسی داشته باشید .
پس از ورود به نشانی سامانه  ،پیام زیر برای شما نمایش داده می شود :
ثبت  .......فایل از  4.فایل

در این زمان در باالی بخش ورود به سیستم پیام متصل به سرور برای شما نمایش داده می شود .
تاکید می کنیم که برای نخستین بار استفاده از فایل قابل حمل ویزیت پایه رایانه شما باید به اینترنت اتصال داشته باشد .
پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در بخش ورود به سیستم  ،و کلیک کردن بر روی گزینه ورود  ،منتظر دریافت کامل سرفصل ها  ،سواالت ،
جمعیت و پاسخ ها بمانید .
در این حالت پس از اتمام مراحل فوق  ،فایل آماده استفاده می باشد و شما می توانید از این فایل برای ویزیت پایه در مناطقی که دسترسی به اینترنت
برای شما مقدور نمی باشد  ،استفاده کنید .
نکته قابل توجه این است که  ،تا زمانی که فلش درایو شما مجدداً به اینترنت متصل نشود  ،کلیه اطالعات افراد ویزیت شده بر روی آن باقی خواهد ماند .
لذا در حفظ آن دقت نمایید .
پس از اولین اتصال آنالین داده های شما از روی درایو مورد نظر به سامانه ارسال خواهد شد .
در صورت بروز هرگونه اشکال می توانید با کارشناسان تماس حاصل نمایید .

