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 مقدمه:

 ج آزمونها و صدور کارت شرکت توان سازان ایران در پی راهبرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مبنی بر لزوم بر خط سازی ثبت نام، مشاهده و ثبت نتای
آلمان اقدام  MAHA با پشتيبانی شرکت Euro systemمعاینه فنی خودروهای سنگين و درخواست از این شرکت ، نسبت به فراهم سازی قابليت یاد شده بر روی نرم افزار 

 نمود و متعاقبا نرم افزار آماده شده در چند مرکز معاینه فنی سنگين نصب ، بررسی و صحت علکرد آن مورد تایيد قرار گرفت.

 ( این درگاهTOLقادر است شماره پالک خودرو را پس از انجام مراحل ثبت نام در بخش صندوق مرکز معاینه فنی ، از  )  نرم افزار یکپارچه دریافت و پس از انتقال آن
 نی ارسال نماید.، نتایج آزمونهای معاینه فنی را پس از اتمام، به آن الصاق نموده و پرونده خودرو را به بخش صدور کارت و نرم افزار یکپارچه معاینه ف Eurosystemبه نرم افزار 

 در مراکز معاینه فنی را دارا می باشد. ليکن مراکز معاینه فنی جهت تکميل قابليت بر خط شدن، نيازمند نصب  درگاه یاد شده در حال حاضر امکان نصب و فعال سازی
 ر حال عرضه می باشد.نرم افزار یکپارچه معاینه فنی نيز می باشند. این نرم افزار توسط شرکتهای دیگری که صرفا در حوزه نرم افزار فعال می باشند تدوین و د

 عاینه فنی پس از تامين درگاه لذا مراکز مTOL  از شرکت توان سازان ایران ، باید نسبت به تامين نرم افزار یکپارچه معاینه فنی از شرکتهای نرم افزاری اقدام و  این
 چرخه را تکميل نمایند.

 مجددا تاکيد می گردد وجود هر دو نرم افزار فوق برای برخط شدن مراکز معاینه فنی خودرو الزامی است. 

 :در ادامه پيش نيازهای الزم و الزامات اجرایی و برخی راهنمایی های ضروری جهت تسهيل فرایند برخط سازی توضيحا به حضور اعالم می گرد 

 

 

 
A)  روش خرید درگاهTOL تا اتمام برخط سازی 

  ارسال درخواست کتبی جهت خرید درگاهTOL و معرفی نماینده مرکز با شماره تلفن همراه، ای ميل و نمابر مربوطه جهت انجام هماهنگی های ضروری 

  ایران و و ارسال آن از طریق نمابر به شرکت توان سازان توسط مالک مرکز یا مدیر عامل شرکت پيش نویس قرارداد و مهر دانلود و امضا 

  توسط مرکز معاینه فنی 321-88943141به شماره نمابر  ریال و ارسال فيش آن 900330333واریز مبلغ 

 ایران و اعالم به شرکت توان سازان انتخاب شرکت نرم افزاری جهت تکميل فرآیند برخط سازی توسط مرکز معاینه فنی 

  فراهم سازی پيش نيازهای نصب )کنترل شبکه، سخت افزار، اینترنت، نصب نرم افزارTeam Viewer  بند  ……و( مطابق توضيحاتB) 

  و اعالم آن به نماینده کارفرماایران تعيين زمان و نوبت برخط سازی از طریق واحد نرم افزار شرکت توان سازان 

  نصبTOL و آماده سازی نرم افزار جهت اتصال نرم افزار یکپارچه به آن توسط توان سازان ایران 

 رخواست تکميل فرایند بر خط سازیتماس مرکز معاینه فنی با شرکت نرم افزاری و د 

  خانم 139)آقای مهندس حسينی( و داخلی  130خط( داخلی  4) 321-88944940در صورت وجود هر گونه پرسشی و یا لزوم انجام هماهنگی، شماره تلفن(
 مهندس آدنوش( پاسخگوی شما خواهند بود. 

 

 

 

 
B)  الزامات نصب درگاهTOL: 

  قيمت نرم افزار، نصب این درگاه از طریق ریموت در مراکز معاینه فنی خودروهای سنگين ایجاد شود. چنين اقدامی نيازمند در نظر است جهت کاهش هزینه ها و
 امکانات زیر می باشد:

  حداقل( 512وجود اینترنت پر سرعت در مرکز KB.) 

  ، شامل کابل کشی ها، سوکتها، سوئيچ، کارتهای شبکه( تنظيمات شبکه مرتبط با نرم افزار وجود شبکه داخلی سالمMAHA و ).... 

 وجود کامپيوترهای سالم و بدون ویروس 

  (و ...سالم بودن کليه تجهيزات تست )تست دود، سرعت، ترمز، انحراف محور 

  در مرکز جهت همکاری ضروری در زمان نصب  و شبکهحضور یک نفر آشنا به کامپيوترTOL 

  نصب نرم افزارTeam Viewer  بند(C) 

  وجود هرگونه مشکل در امکانات فوق، باعث عدم امکان نصب درگاهTOL  از طریق ریموت در مرکز خواهد بود. در چنين مواردی الزم است مرکز ابتدا نسبت به رفع
 جهت نصب درگاه اقدام نماید.آن مشکالت موجود اقدام و پس از 

  به شدت تابع وجود زیر ساخت شبکه و رایانه های سالم می باشند، لذا هرگونه کاستی در این بخش ح خود افزارهای برخط جهت حفظ عملکرد صحياز آنجائيکه نرم
 موجب توقف نرم افزار برخط و بروز مشکالت بعدی خواهد شد. 
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C)  نصب نرم افزارTeam Viewer :  

  نرم افزارTeam Viewer  نصب گردد. خرین ایستگاه خط معاینه فنیبه باال بر روی کامپيوتر آ 9ویرایش 

  امکان دانلود نرم افزار یاد شده از آدرسwww.teamviewer.com .مهياست 
 روش نصب به شرح زیر است:

 

  :فایل دانلود شده را اجرا نمایيد.  پس از آن صفحه زیر نمایش  داده خواهد شد 

 

 
 

 
  سپس با انتخابAccept - Finish  نرم افزار نصب شده و آماده استفاده می گردد. این نرم افزار جهت ریموت زدن برای نصب درگاهTOL  مورد استفاده قرار

رم افزار یاد ن شده برای نصب درگاه با هماهنگی نماینده مرکز سایر اقدامات را جهت ایجاد دسترسی از طریق نکت توان سازان ایران در زمان معيخواهد گرفت. واحد نرم افزار شر
 اقدام خواهد کرد.شده 

 

 

 

 

 
D) :خدمات پس از فروش و گارانتی 

 هزینه تدوین و نصب درگاه  ،مبلغ اعالمی در قراردادTOL  می باشد و هزینه رفع مشکالت احتمالی دیگری که در مرکز وجود دارد از قبيل خرابيهای شبکه، تعميرات
 جداگانه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. -در صورت عدم امکان نصب نرم افزار از طریق ریموت -تجهيزات معيوب، خدمات احتمالی پشتيبانی، اعزام کارشناس

 ترها در شرایط ایده آل و محافظت از زیر ساخت یاد شده در برابر نوسانات برق، ویروس، گرد و خاک، دستکاری و موش جویدگی و ...  بدون نگهداری از شبکه و کامپيو
 تردید در کيفيت برقراری ارتباط نقش موثر داشته و برعهده مشتری می باشد.
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