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ساٌّوبی اسشفبدُ اص ًشم افضاس حضَس ٍ غیبة آسبى

 -1تعاریف
ثشای اسشفبدُ هٌبست اص ًشم افضاس حضَس ٍ غیبة آسبى ،ثبیذ هطخػبر اٍلیِ سؼشیف ضَد کِ ایي هطخػبر اص عشیق
هٌَی سؼبسیف قبثل دسششس ثَدُ ٍ داسای ثخص ّبی صیش هی ثبضذ:

 -1-1اشخاص
ثب اسشفبدُ اص ایي فشم هیسَاى لیسز اضخبظ سا هطبّذُ کشدُ ٍ ضخع جذیذ اضبفِ ًوَدّ ،وچٌیي هیسَاى
اعالػبر ضخع سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .ثب اسشفبدُ اص دکوِ قغغ ّوکبسی هیسَاى ٍضؼیز یک ضخع سا ثِ حبلز
سؼلیق دسآٍسدّ .وَاسُ هیسَاى ثب کلیک هجذد ثشٍی ایي دکوِ ٍضؼیز یک ضخع هؼلق سا ثِ حبلز ػبدی سغییش داد.

 -2-1گزيٌ اشخاص
ایي فشم ضبهل لیسز گشٍُ اضخبظ هیثبضذ ٍ هیسَاى گشٍُ اضخبظ جذیذ اضبفِ کشد یب آًْب سا ٍیشایص ٍ
حزف ًوَد.

 -3-1شیفت َای کاری
ایي فشم ضبهل لیسز ضیفز ّبی کبسی هیثبضذ ٍ هیسَاى ضیفز ّبی کبسی جذیذ اضبفِ کشد یب آًْب سا
ٍیشایص ٍ حزف ًوَد .دس اص سؼشیف ضیفز کبسی ،اص قسوز «سٌظیوبر سبػز کبس» ثبیذ ضیفز کبسی جذیذ سا ثِ
اضخبظ سخػیع داد.

 -4-1کاربزان
ایي فشم ضبهل لیسز کبسثشاى ًشمافضاس هیثبضذ ٍ سَسظ آى هیسَاى سهض ػجَس کبسثش فؼلی سا سغییش داد یب کبسثشاى
دیگشی ثشای ًشمافضاس سؼشیف کشد .سَسظ ایي ثخص هی سَاى ثِ کبسثشاى ًشم افضاس سغح دسششسی ثِ قسوز ّبی
هخشلف سا سؼییي کشد.
ّوچٌیي هی سَاى ٌّگبم سؼشیف کبسثش جذیذ ،سبسیخ ٍ سبػز حضَس ٍ غیبة سا ثشای آى کبسثش قفل کشد.

 -2حضًر ي غیاب
هْوششیي ثخص دس ایي ًشم افضاس لیسز حضَس ٍ غیبة هی ثبضذ کِ اص عشیق هٌَی حضَس ٍ غیبة قبثل دسششسی اسز:

 -1-2لیست حضًر ي غیاب
ایي فشم ضبهل لیسز حضَس ٍ غیبة کبسهٌذاى هیثبضذ ٍ ثب اسشفبدُ اص ایي فشم ٍسٍد ٍ خشٍج کبسهٌذاى ثجز هی
ضَد .جْز ثجز ٍسٍد یب خشٍج سٌْب کبفی اسز دکوِ هشثَعِ صدُ ضَد ٍ دس فشم ثبص ضذُ سبسیخ ٍ سبػز سٌظین ضذُ
اسز کِ قبثل سغییش اسز .دس اص اًشخبة کبسهٌذ ثبیذ دکوِ ثجز صدُ ضَد .الصم ثِ رکش اسز هَاسد جوغ حضَس
کبسهٌذ ،اضبفِ کبس ٍسٍد ،اضبفِ کبس خشٍج ،کسش کبس کبس ٍسٍد ٍ کسش کبس خشٍج سَسظ سیسشن هحبسجِ هی گشدد.
ّوچٌیي هی سَاى هبهَسیز ،هشخػی ٍ غیجز (هَجِ یب غیشهَجِ) سا سَسظ ایي فشم ٍاسد ًوَد.


يريد :ثب اسشفبدُ دکوِ ٍسٍد سبػز ٍسٍد ضخع اًشخبة ضذُ ثجز هی ضَد.
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خزيج :ثب اسشفبدُ دکوِ خشٍج سبػز خشٍج ضخع اًشخبة ضذُ ثجز هی ضَد .ثشای ساحشی کبس هی سَاى اثشذا
ضخع سا اص لیسز حضَس ٍ غیبة اًشخبة کشدُ سذس دکوِ خشٍج سا کلیک کشد.



يريد ديم :ثب اسشفبدُ ایي دکوِ سبػز ٍسٍد دٍم ضخع اًشخبة ضذُ ثجز هی ضَد.



خزيج ديم :ثب اسشفبدُ دکوِ خشٍج دٍم سبػز خشٍج دٍم ضخع اًشخبة ضذُ ثجز هی ضَد.



حذف :سَسظ دکوِ حزف هی سَاى حضَس ٍ غیبة اًشخبة ضذُ سا حزف کشد.



مامًریت :سَسظ ایي دکوِ هی سَاى یک هبهَسیز ثشای ضخع اًشخبة ضذُ ثجز کشد .چٌبًچِ هبهَسیز ضبهل
سوبم ضیفز کبسی اسز هی سَاى اص سیک «هبهَسیز ضبهل سوبم ضیفز کبسی اسز» اسشفبدُ کشد.



مزخصی :سَسظ ایي دکوِ هی سَاى یک هشخػی ثشای ضخع اًشخبة ضذُ ثجز کشد .چٌبًچِ هشخػی ضبهل
سوبم ضیفز کبسی اسز هی سَاى اص سیک هشثَعِ اسشفبدُ کشد.



غیبت :سَسظ ایي دکوِ هی سَاى یک غیجز ثشای ضخع اًشخبة ضذُ ثجز کشد .ثشای ثجز غیجز هی سَاى دٍ
حبلز هَجِ یب غیشهَجِ سا اًشخبة کشد کِ غیجز هَجِ یک سٍص کسش کبس ٍ غیجز غیشهَجِ دٍ سٍص کسشکبس
هحبسجِ هی ضَد.



يريد اس اکسل :سَسظ ایي دکوِ هی سَاى اعالػبر حضَس ٍ غیبة سا اص فبیل اکسل ٍاسد ًشم افضاس کشد .ثشای
آگبّی ثیطشش هی سَاى اص فبیل ًوًَِ اکسل اسشفبدُ کشد.

 -3تىظیمات
سٌظیوبر ًشم افضاس اص ایي قسوز قبثل دسششسی اسز:

 -1-3تىظیمات گشارشات


مشخصات شزکت /فزيشگاٌ :ثب اسشفبدُ اص ایي قسوز هیسَاى هطخػبر ضشکز یب فشٍضگبُ (ضبهل لَگَ،
ًبم ،ضوبسُ سلفي ٍ آدسس) سا ٍیشایص کشد سب ٌّگبم چبح گضاسضبر اص ایي هطخػبر اسشفبدُ ضَد.



تىظیمات فًت ي اوذاسٌ :ایي قسوز ضبهل سٌظیوبر اًشخبة اًذاصُ ًوبیص لَگَ ٍ فًَز گضاسضبر هیثبضذ کِ
ضبهل دٍ ثخص کبغز  A5 ٍ A4هی ثبضذ.



تىظیمات پزیىتز حزارتی :ایي قسوز ضبهل سٌظیوبر اًذاصُ ػشؼ کبغز ،اًذاصُ لَگَ ٍ اًشخبة فًَز دشیٌز
حشاسسی هیثبضذ.



تىظیمات اعذاد :ایي قسوز ضبهل سًذ کشدى اػذاد دَلی ٍ غیشدَلی هی ثبضذ کِ ٌّگبم چبح ٍ گضاسضبر
اػوبل هی گشددّ .وچٌیي چبح اػذاد ثػَسر فبسسی یب اًگلیسی دس ایي قسوز قبثل سٌظین اسز.



تىظیمات چاپ تاریخ :سٌظویبر چبح سبسیخ ثػَسر ضوسی یب هیالدی اص عشیق ایي قسوز قبثل اًجبم اسز.



تىظیمات ياحذ پًلیٍ :احذ دَلی کل ًشم افضاس اص عشیق ایي قسوز قبثل سغییش اسز.



تىظیمات خطًط حاشیٍ :ایي قسوز ضبهل سٌظیوبر ضکل ،اًذاصُ ٍ سًگ خغَط جذٍل فبکشَس ٍ گضاسضبر
هی ثبضذ.

 -2-3تىظیمات پىل پیامکی
ضشکز آسبى سیسشن هجٌب دس ساسشبی سفغ هطکالر کبسثشاى ،اقذام ثِ اضبفِ ًوَدى اهکبى اسسبل دیبهک اص عشیق ًشم افضاس ًوَدُ
اسز .لغفب قجل اص اسشفبدُ اص ایي اهکبى ،هَاسد صیش سا هغبلؼِ ًوبئیذ:
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ا یي ضشکز فقظ اهکبى اسسبل دیبهک سا ثشای ضوب هیسش هی سبصد ٍ ّیچگًَِ اسسجبعی ثب ضشکز ّبی اسائِدٌّذُ دٌل
دیبهکی (ًِ ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ ٍ ًِ ثِ ػٌَاى ری ًفغ) ًذاسد.



سوبهی ػولیبر ثجز ًبم ،خشیذ دٌل ،خشیذ ضوبسُ اخشػبغی ٍ  ...ثش ػْذُ خَد کبسثش ثَدُ ٍ ضشکز ّیچگًَِ
هسئَلیشی دس قجبل هطکالر دٌل دیبهکی ًذاسد ٍ ثشای سفغ هطکالر ثبیذ ثب ضشکز اسائِدٌّذُ هزاکشُ ًوبئیذ.



ثب سَجِ ثِ ایٌکِ ّش دٌل دیبهکی ،سٍش هشفبٍسی ثشای اسسبل دیبم داسدً ،شم افضاس فقظ هی سَاًذ ثشخی اص آًْب سا
حوبیز کٌذ .ضشکز ّبی حوبیز ضذُ سَسظ ًشم افضاس سا هی سَاًیذ اص هٌَ سٌظیوبر ٍ گضیٌِ سٌظویبر دٌل دیبهک،
هطبّذُ ًوبئیذ.

وحًٌ ثبت تىظیمات پىل:
اص هٌَ سٌظیوبر ،گضیٌِ سٌظیوبر دٌل دیبهک سا اًشخبة کٌیذ سب فشم سٌظیوبر دٌل دیبهکی ثبص ضَد( .ضکل صیش)

ایي فشم ضبهل دٍ ًَع سٌظیوبر هی ثبضذ (ضوبسُ  ،)1الف) سٌظیوبر اسائِ دٌّذُ ٍ ة) سٌظیوبر ًحَُ اسسبل

الف) تىظیمات ارائٍ دَىذٌ:
ثشای ثجز اعالػبر دٌل خشیذاسی ضذُ اص ایي سٌظیوبر اسشفبدُ هی ضَد .آیشن ّبی هَجَد دس ایي سٌظیوبر ثِ ضشح
صیش هیثبضٌذ:
 )2فعالساسی پىل پیامکی :ثشای فؼبلسبصی یب غیشفؼبلسبصی اسشفبدُ اص دٌل دیبهکی هَسد اسشفبدُ قشاس هی گیشد .اگش
ایي آیشن فؼبل ًجبضذ ،کبسثش قبدس ثِ اسسبل دیبهک ًخَاّذ ثَد.
 )3وام شزکت :دس ایي لیسز کطَئی ًبم ضشکز ّبی اسائِ دٌّذُ دٌل دیبهکی حوبیز ضذُ سَسظ ًشم افضاس ًوبیص
دادُ هیضَد کِ هی سَاًیذ دٌل هذ ًظش خَد سا اًشخبة کٌیذ.
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 )4بارگشاری مجذد :اگش لیسز ضشکز ّب ًوبیص دادُ ًطَد ٍ یب ثخَاّیذ لیسز ضشکز ّب ثشٍصسسبًی ضَد هی
سَاًیذ اص ایي دکوِ اسشفبدُ ًوبئیذ.
 )5آدرس سایت :آدسس سبیز ضشکز اسائِ دٌّذُ دٌل دیبهکی سا ًوبیص هی دّذ کِ ثب کلیک سٍی آى ،سبیز
هشثَعِ ثبص هیضَد.
 )6قابلیت ارسال پیام گزيَی :ثؼضی اص دٌل ّب اهکبى اسسبل دیبم ثبثز ثػَسر یکجب سا داسًذ کِ اگش ایي آیشن
سیک داضشِ ثبضذً ،طبى دٌّذُ آى قبثلیز هی ثبضذ.
 )7شمارٌ فزستىذٌ :ثشای اسسبل دیبم ًیبصهٌذ داضشي ضوبسُ خظ اص دٌل هَسد ًظش هی ثبضیذ کِ دس ایي آیشن ثبیذ
آى ضوبسُ سا ٍاسد ًوبئیذ.
 8تا  )11دٌل ّب هؼوَال ثِ دٍ غَسر کبس هی کٌٌذ یب ثب اسشفبدُ اص ًبم کبسثشی ٍ کلوِ ػجَس ٍ یب ثب اسشفبدُ اص کذ
ً .Apiشم افضاس عَسی عشاحی ضذُ اسز کِ ثب سَجِ ثِ دٌل اًشخبثی ،فقظ هَاسد هَسد ًیبص سا فؼبل هی کٌذ.

ب) تىظیمات وحًٌ ارسال:
اگش ًیبصهٌذ اسسبل هشي خبغی ٌّگبم ػولیبر هخشلف ّسشیذ ،هی سَاًیذ اص ایي سٌظیوبر اسشفبدُ کٌیذ .آیشن ّبی
هَجَد دس ایي سٌظیوبر ثِ ضشح صیش هیثبضٌذ:
 )12وًع عملیات :دس ّش ًشم افضاس ثشخی اص ػولیبر قبثلیز اسسبل دیبهک سا داسًذ کِ دس ایي آیشن هیسَاًیذ آًْب سا
هطبّذُ ًوبئیذ.
 )13ارسال خًدکار پیام :اگش ایي آیشن سیک داضشِ ثبضذ ،دس اص اًجبم ػولیبر هَسد ًظش ،ثػَسر خَدکبس دیبهک
اسسبل هیگشدد.
 )14کلیذ ياصٌ َاّ :ش ػولیبر ضبهل چٌذیي هشغیش هخػَظ ثِ خَد هی ثبضذ (ثغَس هثبل ػولیبر دشداخز ضبهل
ًبم ضخع ،هجلغ ٍ سبسیخ اسز) .دس ایي ًشم افضاس ،ایي هشغیشّب سا کلیذ ٍاطُ هی ًبهین .ثشای اضبفِ ًوَدى کلیذ ٍاطُ دس
هشي دیبم کبفیسز دس اص سؼییي هکبى کلیذ ٍاطُ دس هشي دیبم ،سٍی آى داثل کلیک کٌیذ.
 )15مته پیام :هشٌی کِ ٌّگبم اًجبم ػول ثبیذ اسسبل ضَد ثبیذ دس داخل ایي آیشن ًَضشِ ضَد.
مثال :فشؼ کٌیذ یک دشداخشی ثِ آقبی هحوذ هحوذی دس سبسیخ  ٍ 1399/1/1ثِ هجلغ یک هیلیَى داضشِ این ٍ هی
خَاّین ایي سشاکٌص سا اص عشیق دیبهک ٍ ثب هشي صیش ثِ ٍی اسسبل ًوبئین:
آقبی هحوذ هحوذی هجلغ  1000000سَهبى دس سبسیخ  1399/1/1ثِ ضوب سَسظ ضشکز آسبى سیسشن هجٌب ٍاسیض
گشدیذ.
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ثشای اسسبل ایي هشي ثبیذ هشي دیبم ثػَسر صیش ثبضذ:
[جٌسیز] [ًبم] [ًبم خبًَادگی] هجلغ [هجلغ] سَهبى دس سبسیخ [سبسیخ] ثِ ضوب سَسظ ضشکز آسبى سیسشن هجٌب
ٍاسیض گشدیذ.

 -3-3تىظیمات ساعت کار
ثب اسشفبدُ اص ایي فشم ضیفز کبسی اضخبظ سؼییي هیضَد ٍ ّوچٌیي هیسَاى چٌذیي ضیفز کبسی ثشای یک
ضخع سؼییي ًوَد.

 -4گشارشات
ثشای ثذسز آٍسدى خشٍجی هَسد ًیبص ،هی سَاًیذ اص ثخص گضاسضبر اسشفبدُ ًوبئیذ.

فشهز کلی گضاسضبر دس ضکل ثبال ًطبى دادُ ضذُ اسز کِ دس صیش ّش یک ضشح دادُ هی ضًَذ:
 )1تًلبار اصلی :دس اص اًشخبة فیلششّبی هَسد ًظش ،ثشای سَلیذ گضاسش ثبیذ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ .دس
اص سَلیذ گضاسش ،هی سَاًیذ ثب صدى دکوِ سجذیل ثِ اکسل ٍ یب  ، PDFگضاسش سا ثب فشهز دلخَاُ ،رخیشُ
ًوبییذّ .وچٌیي ثب اسشفبدُ اص ایي ثخص هی سَاًیذ ًَع کبغز ثشای چبح سا اًشخبة کشدُ ٍ دیص ًوبیطی اص
گضاسش سا دس کبغز اًشخبثی هطبّذُ ًوبییذ.
ثشای چبح ثْشش گضاسضبر ،دس اص سْیِ گضاسش ،اثشذا ثِ سٌظیوبر غفحِ هشاجؼِ کٌیذ ٍ اًذاصُ غفحِ سا
اًشخبة کشدُ ٍ هقبدیش  Headers and Footersسا دس حبلز  Emptyقشاس دادُ ٍ سیک گضیٌِ Print
 Background Colors and Imagesسا ثضًیذ.
 )2تًلبار فیلتز :ثب اسشفبدُ اص ایي سَلجبس هی سَاًیذ گضاسش سا ثشای یک ثبصُ صهبًی خبظ ٍ یب فشد خبظ (یب ّش
ًَع فیلششی کِ فشم گضاسش دس اخشیبس ضوب هی دّذ) سْیِ ًوبییذ.
 )3اًشخبة ًحَُ هشست سبصی گضاسش (غؼَدی یب ًضٍلی)
 )4اًشخبة فیلذی کِ هی خَاّیذ گضاسش ثش اسبس آى هشست ضَد.
 )5اًشخبة فیلذّبیی کِ هی خَاّیذ دس گضاسش ًوبیص دادُ ضًَذ.
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گضاسضبر دس اداهِ ضشح دادُ ضذُ اًذ:

 -1-4گشارش کارمىذان
ایي فشم ثشای گضاسضگیشی اعالػبر کبسکٌبى سبخشِ ضذُ اسز ،سَسظ آى هیسَاى هَاسد دلخَاُ کبسهٌذاى سا اص
قسوز سوز چخ اًشخبة ٍ گضاسضگیشی ٍ چبح کشد (هشاحل ٍ سٌظیوبر چبح دس اداهِ ایي ساٌّوب سَضیح دادُ ضذُ
اسز)ّ .وچٌیي هیسَاى ثب اسشفبدُ اص دکوِ سجذیل ثِ اکسل گضاسش سبخشِ ضذُ سا ثِ اکسل سجذیل ًوَد.

 -2-4گشارش حضًر ي غیاب
ایي فشم ثشای گضاسضگیشی حضَس ٍ غیبة کبسکٌبى سبخشِ ضذُ اسز ،سَسظ آى هیسَاى ثب اًشخبة ثبصُ ای اص
سبسیخ حضَس ٍ غیبة یک کبسهٌذ یب سوبهی کبسهٌذاى سا گضاسضگیشی ٍ چبح کشدّ .وچٌیي هیسَاى ثب اسشفبدُ اص دکوِ
سجذیل ثِ اکسل ٍ  PDFگضاسش سبخشِ ضذُ سا ثِ اکسل ٍ  PDFسجذیل ًوَد.

 -5امکاوات
اهکبًبر کبسثشدی ًشم افضاس دس ایي ثخص قبثل اسشفبدُ اسز:

 -1-5دفتزچٍ تلفه
ثب اسشفبدُ اص ایي فشم هیسَاى لیسز دفششچِ سلفي سا هطبّذُ ٍ هذیشیز کشد.

 -2-5یادآيری َا
سَسظ ایي فشم هی سَاى لیسز یبدآٍسی ّب سا هذیشیز کشد ٍ یک یبدآٍسی ثِ سیسشن اضبفِ ًوَد.

 -3-5پاک کزدن اطالعات
سَسظ ایي فشم هی سَاى اعالػبر ًشم افضاس سا ثػَسر کبهل دبک کشد ٍ اعالػبر ًشم افضاس سا ثِ حبلز اٍلیِ
ثشگشداًذ .دبک کشدى اعالػبر دس ایي ًشم افضاس دس سِ سغح قبثل اًجبم اسز -1 :دبک کشدى اعالػبر حضَس ٍ غیبة
 -2دبک کشدى اعالػبر دشسٌلی  -3دبک کشدى کل اعالػبر.

 -4-5بُیىٍ ساسی پایگاٌ دادٌ
سَسظ ایي فشم هی سَاى اعالػبر رخیشُ ضذُ دس دبیگبُ دادُ سا ثْیٌِ سبصی ٍ اغالح کشدُ ٍ حجن دبیگبُ دادُ
سا کبّص داد.

 -5-5ارسال پیامک
ثب اسشفبدُ اص ایي فشم هی سَاًیذ ثِ اضخبظ هَسد ًظش دیبهک اسسبل ًوبئیذً .حَُ سٌظیوبر اسسبل هشيّ ،وبًٌذ هَاسد
اضبسُ ضذُ دس سٌظیوبر ًحَُ اسسبل اسز.

 -6پشتیباوی
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اهکبًبر سْیِ ٍ ثبصیبثی دطشیجبى دس ایي ثخص اسز:

 -1-6تُیٍ پشتیبان
ثب اسشفبدُ اص فشم سْیِ دطشیجبى هیسَاى ثب اًشخبة هسیش اص اعالػبر ًشمافضاس دطشیجبى گشفز .دیطٌْبد هی ضَد
ثشًبهِ ای هذًٍی جْز کذی دطشیجبى اص اعالػبر ًشم افضاس سْیِ ًوبییذ .ثبصیبثی اعالػبر ثش دبیِ ایي کذی ّبی
دطشیجبى اهکبى دزیش اسز .الصم ثِ رکش اسز هی سَاى اص سیسشوی ثِ سیسشن دیگش دطشیجبى گشفز.

 -2-6باسیابی پشتیبان
ثب اسشفبدُ اص فشم ثبصیبثی دطشیجبى هیسَاى ثب اًشخبة هسیشی کِ فبیلّبی دطشیجبى دس آى قشاس داسًذ اعالػبر
ًشمافضاس سا ثش دبیِ دطشیجبى اًشخبة ضذُ ثبصیبثی ًوَد.

 -3-6تىظیمات پشتیبان خًدکار
ثب اسشفبدُ اص ایي فشم هی سَاى دطشیجبًی گیشی خَدکبس سا دس ثبصُ ّبی صهبًی هطخع سٌظین ًوَد کِ ٌّگبم
خشٍج اص ًشم افضاس دطشیجبًی ثػَسر خَدکبس اًجبم خَاّذ ضذ.

 -7تىظیمات چاپ
قجل اص گضاسضگیشی ًَع کبغز ( A4یب  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس قسوز سٌظیوبر غفحِ اثشذا ًَع کبغز ( A4یب  )A5سا هطخع کٌیذ ،سذس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فؼبل کشدُ ٍ سوبهی گضیٌِ ّبی  Headers and Footersسا دس حبلز  Emptyقشاس دّیذ.
ثب اسشفبدُ اص دکوِ دیص ًوبیص هی سَاًیذ گضاسش خَد سا ثشسسی کٌیذ.
ثب اسشفبدُ اص دکوِ چبح گضاسش خَد سا چبح ًوبییذ.

 -8تماس با ما
جْز سوبس ثب ضشکز آسبى سیسشن هجٌب ٍ یب اسسبل دیطٌْبدار ٍ اًشقبدار خَد هی سَاًیذ ثِ یکی اص سٍشّبی صیش ػول
ًوبییذ:
 -1سوبس ثب ضوبسُ ّبی هَجَد دس آدسس
 -2اسسبل دیبم اص عشیق آدسس
 -3اسسبل ایویل ثِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسبل ًظش اص عشیق آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=3
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