
 ارتباط با شبکه پیشخوان فرایند

 

 :بِ شرح زیر هی ببشذ (SINشبکِ پیشخَاى ) بستر اهي بِ دفبتر پیشخَاى دٍلت فرایٌذ اتصبل 

اقذام بِ اًجوي صٌفی استبى خَد، دفتر، کبهل ٍ هشخصبت  خظببیذ ًسبت بِ اػالم شوبرُ  دفبتر در قذم اٍل، (1

 :توبس حبصل فرهبیٌذ( 113داخلی  44138148)دفبتر استبى تْراى جْت اػالم هشخصبت بب شوبرُ ذًٌوبی

 شوبرُ تلفي ایٌتراًت هؼرفی شذُ ببیذ دارای ٍیژگیْبی زیر ببشذ : تَجِ:

 ببشذ .  "خظ هسی"ًببشذ ٍ اصغالحب    PCMخظ دیجیتبل  -

ترًت هخببراتی بب هجَز دفتر برای تبذیل بِ بر رٍی ایي خظ ّن اکٌَى ایٌترًت فؼبل ًببشذ ٍ یب ایٌ -

 یٌتراًت ٍ قغغ ایٌترًت فؼلی ببشذ.ا

 هبلکیت آى در اختیبر هسئَل  ٍ یب هبلک  دفتر ببشذ . -

کِ تلفي ّبی خَد را پبسخگَ  ،ّوبٌّگیهسئَل  بِ ػٌَاى هؼرفی افرادی دفتر ازاکیذا تَصیِ هی گردد  -

 اری ٍرزًذ.دخَد ،هرخصی بسر هی برًذ ًیستٌذ ٍ یب در هبهَریت ٍ 

دفتر هسئَل ّوبٌّگی توبس گرفتِ ٍ جْت برقراری ارتببط بِ دفتر هراجؼِ خَاٌّذ کرد. بب  ًوبیٌذُ هخببرات (2

تحَیل بگیرد ٍ رسیذ تحَیل را اهضبء ًوبیذ کِ هَدم  ٍ خظ تَسظ پیوبًکبر هخببرات ًصب زهبًی ببیذ خظ را 

ّوچٌیي هی ببیست ًبم کبربری ٍ رهس ایٌتراًت گردد.     Pingاز هحل دفتر     : IP  18.21.243.121گردیذُ  ٍ  

 ٍIP  ٌسلِ تبریخ شرٍع تَجِ ًوبییذ کِ تحَیل خظ بو) .در اختیبر دفتر قرار دادُ شَدثببت از سوت هخببرات

 آبًَوبى هی ببشذ(
 

فرم  ٍ ًوَدُ ٍارد هرٍرگر در را 18.21.243.121 پی آیًوبیٌذُ هخببرات  ایتٌراًت، ارتببط برقرای از پس (3

بِ ، پیشخَاى اتصبل بِ شبکِ کبًکشي ًبم کبربری ٍ رهسپس از آى ،  .ذٌالکترًٍیکی را تکویل ٍ ارسبل ًوبی

 پیبهک خَاّذ شذ.شوبرُ تلفي ّوراُ اػالم شذُ، 

  حسبس هی ببشذ. حرٍف بسرگ ٍ کَچکًسبت بِ ًبم کبربری ٍ پسَرد، تَجِ: 

 

 تٌظیوبت شبکِ، از قسوت تٌظیوبت شبکِ پیشخَاى، فبیل  18.21.243.121 اًتْبی صفحِدر دفتر هی ببیست  (4

 ًوبیٌذ. کبًکشي هربَعِ اقذام ٍ اتصبل د کردُ ٍ ًسبت بِ ًصبرا داًلَ راٌّوبی اتصبلٍ 

 .ًصب گردد SSTP، هی ببیست کبًکشي کبرت هلی َّشوٌذ بجس برای کلیِ خذهبت تَجِ:

 

 هربَعِ ارتببط دفتر در شبکِ پیشخَاى برقرار هی ببشذ.پس از اتصبل کبًکشي  (5

در  epishkhan.irٍرٍد بِ سبهبًِ  برقرار ببشذ، پس از  (SIN)در صَرتی کِ ارتببط دفتر بب شبکِ پیشخَاى تَجِ:

در غیر ایي  ًوبیش دادُ هیشَد. "برقرار شذُ است شبکِ پیشخَاىارتببط شوب از عریق  "پیغبم ًَار آبی رًگ 

 را هشبّذُ هی ًوبیذ. "برقرار شذُ است ایٌترًتشبکِ ارتببط شوب از عریق  "صَرت کبربر پیغبم 


