راهنمای سیستم تیکتینگ ژیرو
 .1به آدرس  support.jiro.irبروید تا صففه ه لصففیس مففیکففنگ تیرنیرا یرو رل طبق تصففریر ریر
مشاهده نمایید.

 .2در مرری مرجرد در لین صه ه و یا ممت چپ صه ه گزیرههای ثبت درخرل مت جدید و پیگیری
و ضعیت درخرل متها وجرد دلرد ،که کارشراس پژوه شس مسترلند منرا مب با درخرل مت خرد بر
روی هر کدلم لر لین گزیرهها کییک نماید.

 .3با کییک بر روی گزیره ثبت درخرلمت جدید و یا دکمه ورود در گرشه باال و ممت چپ ،به صه ه
ورود می کنگ تیرنیرا یرو هدلیت مس شرید .در لین صه ه نام کاربری (که لیمیل شما مسبا شد)
همرله با پکررد خرد رل ولرد کرید و بر روی دکمه ورود کییک کرید تا به پرل کاربری خرد ولرد شرید.

 .4پس لر ورود ،صه هلی مانرد ت صریر ریر رل م شاهده مسکرید ،که در باال ممت چپ نام و
نامخانرلدگس شما وجرد دلرد ،در کرار آن لیرک لطالعات کاربری وجرد دلرد که با کییک روی
آن مس ترلنید مشفففتصفففات خرد رل ویرلیی نمایید ،در کرار لین لیرک ،لیرک دیگری به نام
درخرلمففتها وجرد دلرد که با کییک روی آن لیکففت تمام درخرلمففتهایس که تا به حال
لرمال نمردهلید برلی شما نمایی دلده خرلهد شد.
ترجه دلشنه باشید که درخرلمتهای بکنه شده در قکمت بکنه شده و درخرلمتهایس
که هررر بکنه نشدهلند در قکمت بار قرلر دلرند.
وقنس درخرلمنس بکنه مسشرد دیگر قادر به لرمال پیام لر طریق لین درخرلمت نیکنید.

 .5در مرر ،گزیره لی با عررلن ثبت درخرلمفففت جدید وجرد دلرد که با کییک بر روی آن به
صه هلی جدید هدلیت مس شرید ،در لین صه ه مسترلنید بعد لر م شتص کردن مر ضرع
درخرلمففت ،در قکففمت نام م صففرل ،مففامانهلی که در مررد آن تیرت لرمففال مسکرید رل
مشتص کرید مپس خالصه درخرلمت و منن درخرلمت خرد رل ولرد نمایید.
مسترلنید به هر تعدلد که نیار دلرید ،فایلهای متنیف رل للصففاو و همرله درخرلمففت خرد
لرمال نمایید.
* ترجه کرید که تمام فییدها لجباری هکنرد.
* ترجه کرید که حجگ هر کدلم لر فایلهای للصاقس بیشنر لر  1مگابایت نباشد.
در آخر ،با کییک روی دکمه لرمال درخرلمت ،تیرت شما به کارشرامان شرکت نرینپردلر
یرو لرمال خرلهد شد ،کارشرا مان ما معس مسکررد که در کرتاهترین رمان ممرن ننیجه
درخرلمت رل به شما ،لر طریق میکنگ تیرنیرا ،لرمال نمایرد.

 .6برلی پیگیری درخرل مت پس لر ثبت آن ،مسترلنید در ق کمت درخرل متها لی کت تمامس
تیرتهای خرد رل مشفففاهده نمایید و یا قبل لر ورود به مفففیکفففنگ تیرنیرا بر روی گزیره
پیگیری درخرلمففت کییک کرده ،لیمیل و شففماره پیگیری درخرلمففت رل ولرد کرید ،مففپس
لیمییس که شامل لیرک ننیجه پیگیری درخرلمت مسباشد برلی شما لرمال مسشرد.

در صورت فراموش کردن رمز عبور ،مراحل زیر را انجام دهید:
 .1پس لر کییک بر روی دکمه ورود و ولرد کردن رمز عبرر نادرمت ،لیررس با عررلن "فرلمرشس
رمز عبرر" برلی شما نمایی دلده مسشرد.

 .2با کییک بر روی لین لیرک به صفففه هلی هدلیت مسشفففرید که در آن نام کاربری شفففما
درخرل مت مس شرد .پس لر ولرد کردن نام کاربری خرد بر روی دکمه "لرمال لیمیل" کییک
کرید ،پیغام ریر برلی شما نمایی دلده خرلهد شد.

 .3به لیمیل خرد ولرد شرید ،لیمیل جدیدی لر طرف می کنگ تیرنیرا یرو برلی شما لر مال
شده ل مت که شامل لیرک تغییر کیمه عبرر ل مت ،بر روی آن کییک کرید تا به صه هلی
مشابه صه ه ریر هدلیت شرید:

 .4نام کاربری خرد رل ولرد کرید و بر روی دکمه  loginکییک نمایید ،با لین کار ولرد صفففه ه
جدیدی مسشرید که لر طریق آن مسترلنید کیمه عبرر خرد رل تغییر دهید.

