فراینذ اتصال دفاتر پیشخوان دولت به شبکه پیشخوان
فزایٌذ اتصبل دفبتز پیشخَاى دٍلت بِ بستز اهي شبکِ پیشخَاى ( )SINبِ شزح سیز هی ببشذ:
 )1در قذم اٍل ،دفبتز ببیذ ًسبت بِ اػالم شوبرُ خظ ٍ هشخصبت کبهل دفتز ،هغببق جذٍل سیز  ،بِ اًجوي
صٌفی استبى خَد ،اقذام ًوبیٌذ(دفبتز استبى تْزاى جْت اػالم هشخصبت بب شوبرُ  88738148داخلی 113
توبس حبصل فزهبیٌذ):
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تَجِ :شوبرُ تلفي ایٌتزاًت هؼزفی شذُ ببیذ دارای ٍیژگیْبی سیز ببشذ :
-

خظ دیجیتبل ً PCMببشذ ٍ اصغالحب "خظ هسی" ببشذ .

-

بز رٍی ایي خظ ّن اکٌَى ایٌتزًت فؼبل ًببشذ ٍ یب ایٌتزًت هخببزاتی بب هجَس دفتز بزای تبذیل بِ
ایٌتزاًت ٍ قغغ ایٌتزًت فؼلی ببشذ.

-

هبلکیت آى در اختیبر هسئَل ٍ یب هبلک دفتز ببشذ .

-

اکیذا تَصیِ هی گزدد دفتز اس هؼزفی افزادی بِ ػٌَاى هسئَل ّوبٌّگی ،کِ تلفي ّبی خَد را پبسخگَ
ًیستٌذ ٍ یب در هبهَریت ٍ هزخصی بسز هی بزًذ ،خَدداری ٍرسًذ.

 )2لیست هشخصبت دفبتز هتقبضی ،بِ صَرت فبیل  Excelاس سَی اًجوي صٌفی بِ ًوبیٌذُ کبًَى کشَری
ارسبل هی گزدد .در ًْبیت لیست دفبتز ًیش اسسوت کبًَى کشَری بِ هخببزات ایزاى اػالم خَاّذ شذ.
تَجِ :اس اػالم دفبتزی کِ هشخصبت آًْب ًبقص هی ببشذ ،بِ هخببزات ایزاى هؼذٍرین.

ً )3وبیٌذُ هخببزات بب هسئَل ّوبٌّگی توبس گزفتِ ٍ جْت بزقزاری ارتببط بِ دفتز هزاجؼِ خَاٌّذ کزد .دفتز
سهبًی ببیذ خظ را تحَیل بگیزد ٍ رسیذ تحَیل را اهضبء ًوبیذ کِ هَدم ٍ خظ تَسظ پیوبًکبر هخببزات ًصب
گزدیذُ ٍ  IP : 18.21.243.121اس هحل دفتز  Pingگزددّ .وچٌیي هی ببیست ًبم کبربزی ٍ رهش ایٌتزاًت
ٍ  IPثببت اس سوت هخببزات در اختیبر دفتز قزار دادُ شَد( .تَجِ ًوبییذ کِ تحَیل خظ بوٌشلِ تبریخ شزٍع
آبًَوبى هی ببشذ)

فراینذ اتصال دفاتر پیشخوان دولت به شبکه پیشخوان
 )4پس اس بزقزای ارتببط ایتٌزاًتً ،وبیٌذُ هخببزات آی پی  18.21.243.121را در هزٍرگز ٍارد ًوَدُ ٍ فزم
الکتزًٍیکی را تکویل ٍ ارسبل ًوبیٌذ .پس اس آى ً ،بم کبربزی ٍ رهش کبًکشي اتصبل بِ شبکِ پیشخَاى ،بِ
شوبرُ تلفي ّوزاُ اػالم شذُ ،پیبهک خَاّذ شذ.
تَجًِ :بم کبربزی ٍ پسَردً ،سبت بِ حزٍف بشرگ ٍ کَچک حسبس هی ببشذ.
 )5دفتز هی ببیست در اًتْبی صفحِ  ، 18.21.243.121اس قسوت تٌظیوبت شبکِ پیشخَاى ،فبیل تٌظیوبت
شبکِ ٍ راٌّوبی اتصبل را داًلَد کزدُ ٍ ًسبت بِ ًصب ٍ اتصبل کبًکشي هزبَعِ اقذام ًوبیٌذ.
تَجِ :بزای خذهبت ارائِ شذُ اس سبهبًِ ( epishkhan.irهبلیبت بز هشبغل خَدرٍ ٍ استؼالم ثبت احَال)
هیببیست کبًکشي ً SSTPصب گزدد.
جْت اًجبم خذهت کبرت هلی َّشوٌذ ،کبًکشي ً PPTPصب هیگزدد.

 )6پس اس اتصبل کبًکشي هزبَعِ ارتببط دفتز در شبکِ پیشخَاى بزقزار هی ببشذ .دفتز بِ سبهبًِ
ٍ epishkhan.irارد شذُ ٍ پس اس  ، Loginبز رٍی آیکَى خذهت هزبَعِ کلیک ًوبیذ.

تَجِ:
-

در صَرتی کِ ارتببط دفتز بب شبکِ پیشخَاى( )SINبزقزار ببشذ ،پس اس ٍرٍد بِ سبهبًِ epishkhan.ir
در ًَار آبی رًگ پیغبم " ارتببط شوب اس عزیق شبکِ پیشخَاى بزقزار شذُ است" ًوبیش دادُ هیشَد.

-

در صَرتی کِ دفتز اس عزیق ایٌتزاًت ٍارد سبهبًِ  epishkhan.irشَد (سهبًی کِ کبًکشي هزبَعِ ٍصل
ًببشذ)  ،کبربز پیغبم " ارتببط شوب اس عزیق شبکِ ایٌتزاًت بزقزار شذُ است" را هشبّذُ هی ًوبیذ.

-

در صَرتی کِ دفتز اس عزیق ایٌتزًت ٍارد سبهبًِ  epishkhan.irشَد ،کبربز پیغبم " ارتببط شوب اس
عزیق شبکِ ایٌتزًت بزقزار شذُ است" را هشبّذُ هی ًوبیذ.

