راهنمای نرم افزار نسیم
تنظیمات اتصال به پایگاه داده :
اگر بعد از نصب نرم افزار با پیام قرمز رنگی در پایین صفحه مواجه شدید به شکل زیر :

از باالی صفحه به قسمت تنظیمات رفته و پایگاه داده را انتخاب کنید در صفحه ای که به شکل زیر باز می شود :

دکمه انتخاب فایل را زده و فایل دیتابیس برنامه را به آن معرفی کنید دکمه تست را بزنید اگر پیام موفقیت آمیز داد دکمه ذخیره را بزنید تا نرم افزار به دیتابیس متصل شود .

فعال سازی نرم افزار :
اگرمدت زمان استفاده شما از نسخه رایگان نرم افزار به پایان رسید شما می توانید برای فعال سازی نرم افزار به شکل زیر عمل کنید :
ابتدا به قسمت تنظیمات و سپس فعال سازی بروید صفحه ای به شکل زیر ظاهر می شود

شما با شرکت آرشا پرداز تماس می گیرید و کادر مشخصات را برای کارشناس مربوطه می خوانید ایشان کد فعال سازی را به شما اعالم می کنند و درون کادر "کد فعال سازی"
وارد می کنید و دکمه فعال سازی را می زنید به این ترتیب نرم افزار به مدت نامحدود برای شما فعال می گردد.

مخاطبین :
لیست مخاطبین :
در این قسمت شما می توانید اطالعات شخصی مشتریان خود را ثبت کنید مثل نام و نام خانوادگی  ،تاریخ تولد و  ...مانند شکل زیر:

برای این که مشتریان خود را دسته بندی کنید به منظور سهولت در دسترسی به اطالعات آنها  ،می توانید آنها را گروه بندی کنید که با کلیک روی دکمه افزودن در قسمت گروه
بندی این کار برای شما میسر خواهد بود :

شما می توانید در این قسمت یک گروه تعریف کرده و اعضای آن را از مخاطبینی که قبال ایجاد کرده اید انتخاب کنید .

بیمه اموال :
در این قسمت شما می توانید مشخصات بیمه ای افرادی که بیمه اموال دارند را ثبت کنید :

بیمه عمر :
عمر:
برای ثبت مشخصات بیمه ای کسانی که بیمه نامه عمر دارند می توانید از این قسمت اقدام کنید :

در این قسمت در سربرگ اول می توانید مشخصات بیمه عمر را وارد کنید و مدت بیمه را مشخص نمایید و در سربرگ "کارمزد بیمه عمر" برگه های دفترچه برای شخص بیمه
شونده تولید می شود که میتوانید مشاهده نمایید .
با استفاده از این نرم افزار و با زدن دکمه " خروجی اکسل" شما می توانید از اطالعات کلیه مشتریان خود یک فایل اکسل تهیه نمایید.

کارمزد :
در این قسمت همان طور که در قسمت قبلی گفته شد شما می توانید کارمزدهای مربوط به مشتریان خود را مشاهده نمایید و با زدن دکمه " به روز رسانی " فایل اکسلی را به
برنامه معرفی کنید تا اطالعات بیمه ای مشتریان را از آن فایل به برنامه وارد کند.

با زدن دکمه "محاسبه کارمزد" می توانید برای اشخاصی که نماینده رسمی شما نیستند درصد کارمزد خاصی راتعیین کرده و مطابق محاسبات مبلغ دریافتی آنها را مشخص نمایید
برای این کار ابتدا در کادرهای جستجو نام نماینده فروش مورد نظر خود را جستجو کنید سپس با زدن دکمه محاسبه کارمزد مبلغ نماینده برایتان محاسبه شده و به شما نمایش داده
می شود :

در این برنامه شما حتی قادر به ارسال پیامک به مشتریان خود هستید تا اقساط معوق خود را هرچه زودتر پرداخت نمایند که با زدن دکمه "تنظیم ارسال پیامک " قادر خواهید بود
این کار را انجام دهید :

نکته ی دیگری که حائز اهمیت است اینکه شما حتی می توانید برای مشتریان خود در مناسبت های مختلف پیامک های تبلیغاتی ارسال نمایید برای این کار شما می توانید به
قسمت پیامک در برنامه مراجعه کرده و پیام های زمان بندی شده ای را به مخاطبین خاصی که مد نظرتان است ارسال نمایید به این شکل :

بعد از اینکه متن پیام و مخاطبین آن را مشخص کردید می توانید در سربرگ سوم جزئیات ارسال پیامک را مشاهده نمایید .

