
 به نام خدا

 :رهابا کامپیوتر و اتصال به نرم افزاجهت ارتباط  جدید کارت خوان بانک پارسیاناعمال تنظیمات دستگاه 

 

       

 آموزش داده خواهد شد:های مربوطه به کامپیوتر و نرم افزار USBدر این راهنما نحوه اتصال دستگاه از طریق 

اری الزمه برقرقبل از هر چیز الزم است بدانید که دستگاه جدید کارت خوان بانک پارسیان از طریق ویندوز سرویس کار می کند و 

 سرویس مربوطه نصب و همواره در حال اجرا باشد.ارتباط با این دستگاه این است که 

لت فشرده خارج نمایید را از وب سایت محصوالت دریافت نمایید و از حا Pec-PCPOS-WindowsService-Installer.rarفایل 

 ید.شومربوطه و وارد فولدر 

 

 

 

  را اجرا نمایید. install.batبرای نصب، فایل 

 مشاهده می کنید. The Commit phase Completed Successfullyدر صورت نصب موفق پنجره ای مطابق با تصویر ذیل با پیغام 

 

 

 



 .دیمشاهده کن pec pcpos( با نام Services.msc) ندوزیو یسهایسرو ستیرا در ل سیسرو دیتوان یاجرا م پس از

 

 
 

با  رفولدریو دو ز PEC_PCPOSبه نام  یفولدر c:\users\public ریپس از نصب به صورت خودکار اجرا شده و در مس سیسرو نیا

درج شده در تنظیمات ارتباط  مسیرها را تغییر ندهید، و مسیر فولدرهایلطفاً این ) .کندیم جادیا Responseو  Request ینام ها

 (با دستگاه کارت خوان بانک پارسیان در نرم افزار، مطابق با فولدرهای ذکر شده باشد.

 ییاجرا ری( به عنوان مسPec-PCPOS-WindowsService.exeنصب وجود دارد ) لیکه در آن فا یریمس :بسیار مهم نکته

در صورت حذف یا جابه جا کردن این فولدر، ) حذف شود. ایفولدر جابه جا  نیا دیشود. پس از نصب نبا یدر نظر گرفته م سیسرو

 (سرویس مربوطه دیگر کار نخواهد کرد

 

 از طریق کابل یابه سیستم متصل نموده  COMپس از نصب سرویس مطابق با آموزش های ذکر شده، دستگاه را از طریق کابل 

LAN  متصل نمایید. شبکه داخلی مجموعهبه 

 دستگاه شوید و مطابق تصاویر زیر تنظیمات را انجام دهید:تنظیمات سپس وارد 

 

   



   

 

و کابل های  به درستی انجام داده اید فزارکارت خوان را در سمت دستگاه و نرم ا اگر تنظیمات مربوط به دستگاه :مهم نکته

برقرار نمی شود، بررسی نمایید که سرویس نصب  رولی ارتباط دستگاه با نرم افزا اتصال ره هم به درستی متصل نموده اید؛

 در حال اجرا باشد.حتما شده 

 


