راهنمای فارسی ساز بلیت

مديريت فناوري
اطالعات و ارتباطات

شرکت هواپيمايي کاسپين

صفحه  1از 2

نسخه تحت ويندوز (آفالين)

اين راهنما براي نسخه تحت ويندوز نرم افزار (آفالين) فارسی ساز بلیت شرکت هواپیمايی کاسپین تهیه شده
است.

به وسیله يکی از مرورگرهاي موجود بر روي سیستم خود به سايت شرکت هواپیمايی کاسپین به نشانی
 http://www.caspian.aeroمراجعه نمايید و منوي "آژانس ها"

را کلیک نمايید ،سپس

در صفحه نمايش داده شده ،گزينه دوم يعنی "دانلود نرم افزار فارسی ساز بلیت شرکت هواپیمايی کاسپین"
بر روي گزينه "دانلود نرم افزار" کلیک نمايید.

پس از کلیک کردن بر روي دانلود با دريافت فايل نرم افزار آن را بر روي سیستم خود نصب نمايید.

پس از نصب نرم افزار بر روي آيکون نرم افزار در
شده و طبق مراحل ذيل عمل نمايید:

دسکتاپ خود کلیک نموده و وارد محیط نرم افزار

مديريت فناوري
اطالعات و ارتباطات

راهنمای فارسی ساز بلیت
شرکت هواپيمايي کاسپين

صفحه  2از 2

نسخه تحت ويندوز (آفالين)

 )1وارد نمودن  DMBمورد نظر (کپی از نرم افزار صدور بلیت و  Pasteدر محل کادر مشخص شده
يا استفاده از کلید " "Pasteدر نرم افزار)
 )2کلید "شروع" را کلیک نمايید .پس از اين کار محتويات  DMBکنترل شده و اطالعات مربوطه پس
از استخراج فیلدهاي مربوطه نمايش داده می شود.
 )3در اين مرحله اطالعات انگلیسی در فیلدهاي (نام،نام خانوادگی ،نام آژانس و آدرس آژانس) نمايش
داده می شود که در صورت نیاز می توانید معادل فارسی آنها را وارد نمايید تا در نسخه چاپی به
صورت فارسی چاپ گردد.
 )4سپس بر روي گزينه نمايش کلیک نمايید تا پیش نمايش بلیت فارسی مطابق شکل زير نمايش داده
شود.

 )5در اين مرحله براي چاپ بلیت بر روي کلید

کلیک نمايید.

 )6براي فارسی کردن بلیت جديد بر روي گزينه "بلیت جديد" کلیک کرده و همین مراحل را دوباره
تکرار نمايید.
نکته  :در صورتی که تعدادي بلیت را می خواهید به صورت متوالی فارسی نمايید براي جلوگیري از تغییر
نام آژانس و نشانی آن از گزينه " اطالعات آژانس نگهداري شود" استفاده نموده و آن را فعال نمايید.

در صورت نیاز به راهنمايی و يا برخورد به مشکالت در بهره برداري از نرم افزار ،با شماره تلفن  40863183تماس حاصل نموده و يا
با ايمیل  ict@caspianairlines.comمکاتبه نمايید.

