را هنما ی نصب سرویس امضای دیجیتا ل کدا ل و میان افزار Parskey

خواهشمند است قبل از نصب میان افزار  Parskeyو سرویس امضای دیجیتال  ،به نکات ذیل توجه فرمائید
 )1آنتی ویروس سیستم خود را غیر فعال نمائید.
 )2به  Userخود ،دسترسی  Adminاختصاص دهید.
 )3میان افزار  Parskey Middleware1.8.14.0را از لینک زیر دانلود و نصب نمائید.
 )4سرویس امضای دیجیتال رایان بورس نسخه 1.1.12.0را از لینک زیر دانلود و نصب نمائید.
 )5در صورت نصب هر نسخه ای از میان افزار  Parskeyو سرویس امضای دیجیتال رایان بورس به جز نسخه های ذیل  ،می بایست
نسخه قبلی از روی سیستم حذف و نسخه جدید از لینک زیردانلود و نصب شود.

دانلود میان افزار  Parskeyنسخه 1.8.14.0

دانلود سرویس امضای دیجیتال

را هنما ی نصب سرویس امضای دیجیتا ل کدا ل و میان افزار Parskey
* * * راهنمای چک نمودن نسخه میان افزار  Parskeyو سرویس امضای دیجیتال * * *
 -2لطفاً در سطر مربوط به
اطالعات میان افزار Parskeyو

خواهشمند است جهت دسترسی به پنجره
 Programs And Featuresدر تمامی ویندوز ها به
نکته زیر توجه فرمائید:

جهت دسترسی سریعتر به پنجره ، Control Panel
بروی  Startکلیک نموده و سپس در همان جا  ،عبارت
 Control Panelرا وارد نموده و سپس بروی آن
کلیک نمائید تا پنجره برای شما نمایش داده شود ،سپس
برروی  Programs And Featuresکلیک
نمائید

 -1لطفاً بروی
Programs and Features

سرویس امضا در ستون Version

در پنجره Control Panel

 ،نسخه مربوطه را چک نمائید

کلیک نمائید

را هنما ی نصب سرویس امضای دیجیتا ل کدا ل و میان افزار Parskey

* * * نیازمندی های الزم جهت ورود به سامانه کدال * * *
کاربر محترم ،سامانه کدال فقط ویندوزهای زیر را با نسخه های  64بیتی و 32بیتی پشتیبانی می کند.

Windows 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7

نیازمندی های نصب نرم افزار :

عناوین
مرورگر
)(Browser
دات نت
)(.Net Framework

توضیحات
Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

)(Version 9,10

)(Recent Version

)(Recent Version

نسخه  4.5به باال (در صورتی که بروی سیستم نصب نباشد به صورت اتوماتیک نصب می شود)

