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 و ثبت مجوز   راه اندازی نرم افزار 

 زیر را انجام دهید:  مراحلباید  راه اندازی نرم افزار هاناجهت نصب و  

 ( صفحه به رفتن)عضویت در سامانه هانا -۱

 (رفتن به صفحه) )دریافت سریال و شناسه پرداخت( خرید مجوز -۲

 (رفتن به صفحه)  نصب نرم افزار -۳

 ( رفتن به صفحه) راه اندازی نرم افزار و ثبت مجوز -۴

 عضویت در سامانه هانا  •

آدرس  جهت   به  کروم(  گوگل  یا  فاکس  اینترنت)فایر  مرورگر  طریق  از  هانا  سامانه  در    irnaSystemHttp://Ha.عضویت 

 نمایش داده شود. ورودکلیک نموده تا فرم  "به سامانه ورود"مراجعه نمایید. سپس بر روی گزینه 

 
. فرم زیر نشان داده  کلیک کنید "شوم عضو خواهم می و نیستم سامانه اعضای "  ازبرای ثبت نام وعضویت در سامانه بر روی گزینه 

 می شود. 

 
 

http://hanasystem.ir/
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یا  موبایل  وارد نمایید. توجه داشته باشید که شماره    یا ایمیل  خود را به همراه شماره موبایل فرم مربوطه نام و نام خانوادگی  این  در  

نیز به همین    کلمهبه عنوان نام کاربری شما مورد استفاده قرار می گیرد. ضمناٌ    اباید معتبر باشد زیرا برای ورود به سامانه هانایمیل  

شماره سریال مربوط به مجوز استفاده از نرم افزار، شناسه پرداخت و  ارسال  می گردد. بعالوه اینکه  )ایمیل( پیامک)ایمیل(  شماره  

 انجام می گیرد. ل()ایمیه شما نیز از طریق همین شمارهاطالع رسانی بهرگونه  

   بمانید. )ایمیل(کلیک نمایید و منتظر ارسال رمز ورد به سامانه از طریق پیامک "ثبت عضویت"پس از تکمیل فرم عضویت بر روی 

 ارسال کد عضویت توسط سامانه هانا، فرم زیر نشان داده می شود. پس از ا 

 
  " ثبت نهایی عضویت"، در کادر مربوطه وارد نموده و بر روی  است  )ایمیل( شدهکه برای شماه پیامک  را  در این فرم کد عضویت 

حسابداری هانا ثبت می شود. الزم به ذکر است که  پس از چند لحظه حساب کاربری شما فعال و عضویت شما در    کلیک کنید.  

و شما می تواند در    ود شما به سامانه هانا همان کد عضویتی است که برای شما پیامک)ایمیل( شده استوررمز  

 بخش پروفایل کاربری آنرا تغییر دهید.

 

 سریال و شناسه پرداخت( خرید مجوز )دریافت  •

 کلیک نمایید. "سفارش خرید" ی گزینهبر رو پس از ورود به سامانه 

 
 دمی شوداده فرم نمایش 
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، ثبت نموده،  که قصد دارید حسابداری آنرا با استفاده از هانا انجام دهیدرا  ...(  گاه، مدرسه، شرکت)فروشای  سهدر این فرم نام موس

جمع کل هزینه سفارش برای شما نشان داده می شود. اگر کوپن تخفیف در اختیار دارید،  یاز را انتخاب نمایید.  ماژول های مورد ن

 میتوانید در این قسمت از آن استفاده کنید. 

منتقل خواهید شد.  درگاه اینترنتی پرداخت  به  .  کلیک کنید  "ثبت نهایی و پرداخت"   پس از تکمیل فرم جهت ثبت نهایی بر روی

 از پرداخت و تایید توسط بانک، سفارش شما تایید نهایی خواهد شد و شماره سریال برای شما تولید خواهد گردید.پس 

 کلیک کنید  "سفارش های من"بر روی منو شناسه پرداخت و مشاهده شماره سریال در بخش پروفایل کاربری برای دریافت 
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 در هر سفارش شناسه پرداخت و شماره سریال قابل مشاهده است)مطابق شکل(.  .لیست سفارش های شما نشان داده خواهد شد

 
 . واهد گردیدخ )ایمیل(پیامک پس از خرید مجوز شما  برای شماره سریال و شناسه پرداخت الزم به ذکر است که 

 

 نصب نرم افزار  •

فایل نصب بصورت فشرده  ود نماید.  دانل  ystem.irHttp://HanaSابتدا برنامه نصبی را از وب سایت  جهت نصب نرم افزار هانا  

را اجرا    "Setup Hana.exe" فایل  ای نصب  استخراج نموده و بر   Winrarتوسط نرم افزار    قابل دریافت است. پس از دانلود آنرا

 : نمایید

 
 از اجرا پنجره زیر نمایش داده می شود: سپ

 

http://hanasystem.ir/
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  . البته اجباری نیست انتخاب گردد  C  یوجره ابتدا درایو محل نصب را انتخاب نمایید. توصیه می شود که درایوی غیر از درادر این پن

 .یدبا انتخاب درایو دیگر پیشگیری کنولی به خاطر احتمال نصب ویندوز در آینده بهتر است که از حذف دیتا 

نصب نرم افزار در مدت زمان کوتاهی انجام شده و پیام زیر به شما نشان    .کلیک نمایید  "نصب"پس از انتخاب درایو بر روی دکمه  

 داده خواهد شد 

 
 

 

 راه اندازی نرم افزار و ثبت مجوز  •

هانا که بر روی دسکتاپ کامپیوتر شما قرار گرفته است دابل کلیک نمایید تا  حسابداریبر روی آیکون پس از پایان مراحل نصب 

 نرم افزار اجرا گردد.
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 کلیک کنید  "تایید"بر روی دکمه 

 کلیک کنید  "راه اندازی نرم افزار هانا"جهت ثبت مجوز بر روی دکمه 

 
 فرم زیر نمایش داده می شود  "راه اندازی نرم افزار هانا"پس از کلیک بر روی دکمه 

 
( را انتخاب  بر روی این کامپیوتر نصب می باشد MySQLرا نصب کرده اید، گزینه اول)  MySqlکامپیوتر خود دیتابیس اگر قبال در 

کلیک کنید    " ادامه"در غیر اینصورت بر روی دکمه    را در کادرهای مربوطه وارد کنید  MySqlیس  ه و مشخصات مربوط به دیتابنمود

 نصب دیتابیس بطور خودکار بر روی کامپیوتر شما انجام گردد و به مرحله بعد نصب منتقل شوید.تا 
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نرم افزار هانا را  را انتخاب نمایید مگر اینکه قبال    (نا را برای اولین بار نصب کرده یا ....می خواهم نرم افزار ها)در این مرحله گزینه دوم

 کلیک کنید  "ادامه"بر روی دکمه  نصب نموده اید و یا قصد نصب آزمایشی آنرا داشته باشید.

 
 کلیک نمایید در این مرحله نیز بر روی دکمه ادامه 
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. منظور از نام کاربری  کلیک نمایید  "ادامه"و بر روی دکمه    وارد خود در سامانه هانا را  فوق نام کاربری و کلمه عبور  در این مرحله  

 ل خواهید شد.یا ایمیل شما است که توسط آن در سامانه هانا عضو شده اید. در صورت تایید به مرحله بعد منتقشماره موبایل 

 
دریافت نموده اید وارد کرده و بر روی   )ایمیل(ه از سامانه هانا و یا از طریق پیامکدر فرم فوق شماره سریال و شناسه پرداختی ک

 . تا وارد مرحله بعد شوید کلیک کنید "ادامه"دکمه 
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کلیک کنید.   "تایید "نام شرکت یا فروشگاه به شما نشان داده می شود. در صورت صحیح بودن نام شرکت یا فروشگاه بر روی دکمه  

در غیر اینصورت به هیچ عنوان وارد مرحله بعد نشوید و با پشتیبان سامانه هانا از طریق تیکت مشکل را مطرح نموده تا نام شرکت یا 

کند، زیرا در صورت ادامه نمی توانید نام فروشگاه یا شرکت را ویرایش کنید و مجبور به خرید مجدد مجوز  فروشگاه شما را تصحیح  

 در صورت تایید فرم مرحله بعد نمایش داده می شود.  .می شوید

 
نرم افزار    ه ازجهت استفادکلیک نمایید تا مجوز شما    "خاتمه"در فرم فوق سال مالی شروع به کار را مشخص نموده و بر روی دکمه  

 ثبت گردد.

 لطفاً تا پایان مراحل نصب مجوز استفاده از نرم افزار شکیبا باشید
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پس از پایان نصب نام کاربری و کلمه عبور مربوط به استفاده از نرم افزار به شما نشان داده می شود. لطفا در اسرع وقت نسبت به تغییر 

 آن اقدام نمایید. 

 
 یک کنید کل "تایید"بر روی دکمه 

 

در این مرحله نصب نرم افزار با موفقیت به پایان رسیده است و می توانید با ورود به محیط اصلی نرم افزار اقدام به انجام فعالیت های 

 مالی موسسه خود نمایید. 

 


