راهنمای خرید اکانت های اینترنت به صورت الکترونیکی از طریق Hotspot
 -1سيستم  wifiدستگاه خود را ( تلفن همراه هوشمند  ،تبلت  ،لپ تاپ ) روشن نموده و به شبكه  AP-4000متصل شويد.
 -2يكي ار مرورگرهاي ) (explorer, firfox, chrome,Operaموجود در دستگاه خود را اجرا نماييد.
 -3با بازشدن مروركر صفحه  Hotspotدانشگاه مشاهده مي شود.

 -4دانشجويان از شماره دانشجويي براي نام كاربري و از شماره ملي به عنوان كلمه عبور استفاده نمايند .اساتيد و كاركنان نيز از شماره
ملي براي نام كاريري و از شماره شناسنامه براي پسورد يا همان كلمه عبور استفاده كنند.
 -5با وارد نمودن صحيح موارد فوق  ،صفح ه جديدي براي شما باز ميشود كه حاوي نام كاربري شما و اطالعات مربوط به زمان استفاده
و غيره است ( .سعي شود اين صفجه بسته نشود چون در زمان پايان استفاده براي قطع اتصال مورد نياز خواهد بود .براي استفاده
از اينترنت و مشاهده صفحات مورد نياز از پنجره هاي جديد استفاده نماييد اما ميتوانيد با كليک بر روي عنوان  Logoutو دانلود
آن در دستگاه خود  ،درصورت بسته شدن پنجره  ،با اجرا كردن اين فايل اكانت شما بسته شود).

 -6در صورت دارا بودن اكانت ميتوانيد از اينترنت استفاده كنيد در غير اينصورت با اولين جستجو وب  ،به صفحه خريد اكانت هدايت
خواهيد شد .
 -7درصورت عدم هدايت به صفحه خريد اينترنتي اكانت )  ، ) CRMآدرس اينترانتي  http://acc.dental.netدر مرورگر
خود تايپ كنيد  ،از اين طريق شما مي توانيد به صفحه خريد اكانت وارد ميشويد كه ميبايست همان نام کاربری و رمز عبور
را که در مراحل فوق به آن اشاره شد  ،مجددا وارد نموده تا وارد صفحه خربد شويد.

 -8پس از ورود بر روي  Usage Detailكليک كرده و در قسمت  Choose Pleaseاز ساعتهاي تعريف شده موجود ،آيتم
مورد نظر را انتخاب نمائيد.

 -9پس از انتخاب آيتم مورد نظر و زدن تيک در قسمت  I Agreeبر روي دكمه  Internet Payكليک كرده وارد مرحله بعد
ميشويد.

 -10در اين مرحله بانک ملي به عنوان بانک پيش فرض انتخاب شده و براي ورود به صفحه پرداخت بانک بر روي دكمه پرداخت
الكترونيک كليک نمائيد.

 -11در اين مرحله وارد صفحه خريد بانک شده ايد و ميتوانيد با تمامي كارتهاي عضو شتاب كه داراي رمز دوم و  CVV2هستند خريد
نمائيد .لطفا به موارد امنيتي پرداخت از قبيل مشاهده عالمت قفل در كنار آدرس بار و همچنين آدرس اينترنتي
 ، https://sadad.shaparak.irنام پذيرنده و شماره پذيرنده دقت نموده و ضمن رعايت نكات امنيتي و وارد نمودن اطالعات
خواسته شده  ،خريد الكترونيكي خود را انجام داده و بر روي كليد پرداخت نهايي وارد صفحه تائيديه نهايي بانک شده و با كليک
بر روي دكمه تکمیل خرید كه در فرم بعد از اين مرحله بانک به شما ارائه خواهد داد .خريد اينترنتي خود را تكميل نمائيد.
مسئوليت هرگونه بي توجهي به موارد امنيتي به عهده پرداخت كننده ميباشد.

 -12در انتها به صفحه  CRMدانشگاه آ زاد واحد دندانپزشكي شده و با كليک بر روي نشان آدمک مقابل نام خود از صفحه  CRMبا
كليک بر روي آيتم  Signoutاز برنامه خارج شويد  .همچنين در اين منو ميتوانيد كلمه رمز خود را تغيير دهيد.

موفق باشيد .
اداره فناوري اطالعات و ارتباطات واحد دندانپزشكي

