
آنالین با تحویل آنالین   TANK DESIGNERبه 

TAN  .انتخاب مقرون به صرفه و انعطاف خوش آمدید

پذیر برای افرادی که فقط گاهی به استاتیک ها نیاز 

 .دارند و مایل به خریداری نسخه کامل نیستند

 قابل استفاده نمی باشد! Tank Designerاین روش با نسخه کامل 

یا باالتر( نیاز دارید1  1150.1.5)نسخه  Tank Designerجدید، به نسخه آزمایشی کنونی  آنالین TANش برای استفاده از رو (1

 می توانید آن ها را به صورت رایگان دانلود کنید1 فقط لینک مناسب را دنبال کنید1

زء به جزء، کتابچه راهنمای برای نصب، باید به عنوان مدیر سیستم به کامپیوترتان وارد شوید1 برای دستورالعمل های نصب ج

کاربری که برای دانلود رایگان در دسترس می باشد را ببینید1 ما توصیه می کنیم آن را قبل از دانلود نسخه آزمایشی، دانلود کنید1 

 نسخه آزمایشی یا کتابچه راهنما را از اینجا دانلود کنید:

 دانلود نسخه آزمایشیزبان انگلیسی:  نسخه آزمایشی به دانلود راهنمای کاربری به زبان انگلیسی:

در طول نصب، لطفا تمام گزینه های ارائه شده توسط برنامه نصب را بپذیرید1 اگر فکر می کنید باید این گزینه ها را تغییر دهید، 

 ی اجرا می شود1لطفا با ما تماس بگیرید1 پس از نصب، تست کنید و ببینید آیا این برنامه بدون اشکال به عنوان یک نسخه آزمایش

ایجاد کنید و "یکبار ثبت نام کاربری" را  فروشگاهپس از نصب موفقیت آمیز نسخه آزمایشی، یک حساب کاربری در اینجا در ( 2

را ببینید(1 ما حساب کاربریتان را ایجاد می کنیم و شما  4را همزمان خریداری کنید، TAN انجام دهید )توصیه می کنیم اعتبار

TAN 1فعال سازی را به صورت خودکار از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد 

 پایگاه داده ها/مجوز در برنامهیک بار برای فعال سازی نسخه نهایی استفاده می شود1 برای انجام این کار، به  TANسپس ( 3

 بروید1

 



فعال سازی که  TANپ نمایش داده می شوند( و اطالعات شرکت خود را در فیلدهای مربوطه وارد کنید )این داده ها همیشه در چا

و  CTRL + Cبرایتان ایمیل شده است را در سیستم فروشگاه وارد نمایید1 )ساده ترین راه برای انجام این کار کپی و چسباندن با 

CTRL + V )1است 

 فعال شودTank Designer 1 کلیک کنید تا OKسپس بر روی 

را از فروشگاه بر اساس نیازهای محاسباتی شخصی خود خریداری  TANان خرید اعتبار شما همچنین می توانید در هر زم (4

اعتبارات  Tank Designerکنید1 این کار امکان استفاده از این برنامه را برایتان فراهم می کند1 پس از انجام پرداخت، فروشگاه 

TAN 1را از طریق ایمیل برایتان ارسال می کند 

 بروید TANالین به پایگاه داده/ سپس از فروشگاه آن( 5

 

 ( را وارد کنیدCTRL-V1و  CTRL-C)کپی + چسباندن با  TANاعتبار 

 سپس شما می توانید محاسبات الزم را انجام دهید1( 6

 آنالین لذت ببرید. TANK DESIGNER 5از کار کردن با 
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