راهنمای نحوه استفاده از اپلیکیشن و وب سایت "نرم افزار تلفن همراه شرکت برق منطقه ای خراسان":
نرم افزار جامع برق به منظور دسترسی سریع و آسان به آمار ،اخبار و اطالعات مورد نیاز شما در دو نسخه اپلیکیشن
و وب طراحی و پیاده سازی گردیده است .لذا همکاران محترم می توانند برای استفاده از امکانات سایت به آدرس
 http://app.krec.irمراجعه نموده و یا از طریق آدرس  http://app.krec.ir/downنسبت به دانلود نسخه اپلیکیشن و
نصب آن بر روی گوشی خود اقدام نمایند.
قبل از استفاده از امکانات نسخه اندرویدی این نرم افزار  ،به دلیل مسائل امنیتی در اولین مرحله استفاده ،نسبت به تغییر رمز
عبور خود مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.
راهنمای تغییر کلمه عبور در اپلیکیشن موبایل:
پس از دانلود و نصب اپلیکیشن بر روی موبایل که مطابق شکل زیر به لیست برنامه های نصب شده بر روی گوشی
اضافه خواهد شد ،آن را اجرا نمایید.

با اجرای برنامه مانند عکس زیر صفحه ورود نمایش داده خواهد شد .که می توانید با کلیک بر روی "فراموشی کلمه
عبور" مراحل فعال سازی رمز عبور جدید خود را آغاز نمایید:

در صفحه جدید شماره موبایل خود را وارد نموده و برروی دکمه "ارسال" بزنید تا پیامک کد اعتبار سنجی برای شما
ارسال شود.

در صفحه بعد پیغامی به شما نمایش داده خواهد شد که از شما حق دسترسی به پیامک های گوشی را می خواهد،
در صورتی که گزینه " "Allowرا انتخاب نمایید اپلیکیشن به صورت اتوماتیک پیامک دریافتی را خوانده و فیلد مربوط به کد
را کپی می نماید .ولی اگر گزینه " "Denyرا انتخاب نمایید باید کد پیامک دریافتی را به صورت دستی در فیلد کد این صفحه
وارد نمایید و سپس بر روی دکمه ارسال بزنید.

کد دریافتی در پیامک را
در این کادر وارد نمایید.

در صفحه بعد کلمه عبور جدید خود را در دو کادر تکرار نمایید و بر روی "ارسال" کلیک نمایید تا وارد اپلیکیشن شوید.

در صورتی که از حساب کاربری خود خارج شوید می توانید با اجرای دوباره اپلیکیشن در صفحه زیر نام کاربری و رمز عبور خود
را وارد نمایید و با لمس دکمه "ورود" وارد برنامه شوید(.نام کاربری شما همان نام مورد استفاده در زمان ورود به رایانه شرکت
می باشد)

راهنمای تغییر کلمه عبور در سایت:
همانگونه که در ابتدا اشاره شد ،می توانید عالوه بر نسخه اندروید به آدرس
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نموده و از نسخه وب نرم افزار استفاده نمایید .جهت نمایش بهتر قابلیت های سایت از مرورگر گوگل کروم استفاده
نمایید.
در اولین گام ،در صفحه زیر بر روی عبارت "کلمه عبور خود را فراموش کرده اید" کلیک نمایید.

پس از کلیک بر روی عبارت "کلمه عبور خود را فراموش کرده اید" پنجره زیر باز خواهد شد:

در این پنجره در قسمت " "mobileشماره موبایل و در قسمت " "captchaعبارت روبری آن را وارد نمایید و سپس بر روی
دکمه "ارسال پیامک" کلیک نمایید .اگر پیغام "کد امنیتی اشتباه وارد شده است" نمایش داده شد می توانید بر روی دکمه
کلیک نموده و کد را تغییر داده و پس از درج " "captchaجدید ،مجددا بر روی دکمه "ارسال پیامک" کلیک نمایید .در این
صورت کد برای شماره موبایل شما ارسال خواهد شد و صفحه به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

مطابق شکل باال فیلدها را تکمیل و سپس بر روی دکمه "تایید" کلیک نمایید .در پنجره بعد کلمه عبور مدنظر خود را در دو
فیلد عینا وارد نمایید و بر روی دکمه "تغییر" کلیک نمایید.

در این حالت به شما پیغام " رمز شما به درستی تغییر کرد" نمایش داده شده و به پنجره ورود به سامانه هدایت می شوید.

طبق تصویر باال اطالعات را وارد نمایید و نیازی به تغییر فیلد سوم که انتخاب گروه می باشد نیست .سپس بر روی دکمه
"ورود به سامانه" کلیک نمایید.

راهنمای استفاده از منوهای نرم افزار در نسخه اپلیکیشن:
پس از ورود به محیط کاربری صفحه منوهای اپلیکیشن نمایش داده خواهد شد:

آمار و اطالعات :این منو شامل کلیه گزارشات آماری و مدیریتی است .با ورود به این منو می توانید دسته بندی
های گزارشات را مشاهده و با انتخاب هر کدام صفحات آن گزارش را مالحظه فرمایید.

منو کتابخانه :این منو از دو زیر منو "جستجو کتاب" و "وضعیت رزرو" تشکیل شده است .در منو جستجو
کتاب ،شما می توانید عنوان کتاب مورد نظر را جستجو نمایید .این کار از طریق تایپ قسمت و یا تمامی عنوان
کتاب در فیلد جستجو باالی صفحه امکان پذیر بوده و تمامی کتابهایی که در اطالعات آنها متن تایپ شده
وجود داشته باشد نمایش داده خواهد شد .سپس با لمس صفحه می توانید لیست کتابها را باال یا پایین ببرید .در صورت مشاهده
عنوان کتاب مورد نظر می توانید با لمس آن وارد صفحه جزئیات شده و در صورت تمایل با وارد نمودن اطالعات "آدرس تحویل"
و "توضیح" (در صورت نیاز) و لمس دکمه ذخیره باالی صفحه درخواست رزرو کتاب را صادر نمایید .مراحل رزرو در شکل پایین
نمایش داده شده است:

پس از رزرو کتاب می توانید با مراجعه به منو "وضعیت رزرو" از وضعیت درخواست خود مطلع گردید .در این صفحه با لمس
هر گزینه جزئیات درخواست قابل مشاهده می باشد.

منو خدمات پرسنلی :در حال حاضر می توانید در این منو به دو امکان "فیش حقوقی" که نمایش آخرین
فیش های حقوقی تایید شده است و نیز "تایم کارت" که نمایش زمان های حضور در شرکت ،مرخصی،
ماموریت و  ...می باشد ،دسترسی داشته باشید.

منو اخبار و اطالعیه :این منو شامل سه زیر منو "اخبار""،اطالعیه ها" و "رویدادها" می باشد که با انتخاب هر
کدام لیست آخرین پیامهای دریافتی در منو مربوطه را می توانید مشاهده نمایید.

دفترچه تلفن :با ورود به این منو لیستی از پرسنل به شما نمایش داده خواهد شد که با تایپ و جستجو بخشی
از نام فرد مورد نظر می توانید لیست را محدود نمایید .سپس با انتخاب هر فرد می توانید مشخصات و شماره
تماس وی را مالحظه فرمایید.

راهنمای استفاده از منوهای نرم افزار در نسخه وب سایت:
در شکل زیر نحوه نماش منو های مربوط به نسخه وب قابل مشاهده می باشد که مشخصات و قابلیت های آنها عینا
مشابه نسخه اپلیکیش و توضیحات باال می باشد.

با تشکر
دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات

