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 های تکنیکال نوآوران امینافزار انتقال دادهاجرای فایل نرمراهنمای  .1

 های تکنیکال نوآوران امین نیازمند الزاماتی است که در ادامه ذکر خواهد شد:افزار انتقال دادهاجرای نرم

  نیاز:سیستم عامل مورد  

1. Microsoft Windows 11 

2. Microsoft Windows 1.1 

3. Microsoft Windows 1 

4. Microsoft Windows 7 

  نصب بودن.NET framework 4.5.2. 

 غیر فعال کردن آنتی ویروس 

 های تکنیکال نوآوران امین از طریق لینک ارسال شده به ایمیل شما قابل دریافت است.نرم افزار انتقال دادهدر ضمن 

 

ب زیر افزار به ترتیهای تکنیکال نوآوران امین جهت اجرای فایل نرمافزار انتقال دادهاز دریافت کد فعالسازی و دانلود نرم پس

 عمل کنید:

 فولدر دانلود شده را Unzip کنید. 

 

 

  کنید.غیر فعال پیش از اجرای برنامه آنتی ویروس خود را 

  فایلNadpcoClient  از فولدرunzip .شده را اجرا کنید  
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 ،مه کو درا در نرم افزار وارد کنید رمز عبور و کد فعالسازی دریافت شده از وبسایت نوآوران امین  نام کاربری

 .را انتخاب کنید "ورود"

 

  صورتی که تصویر زیر برایتان ظاهر شد، گزینه درMore info  و سپسRun anyway .را انتخاب کنید 
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 و دریافت خروجیهای تکنیکال نوآوران امین نرم افزار انتقال دادهنظیمات ت .2

 افزار و تهیه خروجی در زیر ارائه شده است:دستورالعمل الزم جهت انجام تنظیمات نرم بخشدر این 

 افزار باز خواهد شددر پنجره باز شده با انتخاب دکمه تنظیمات، پنجره تنظیمات نرم. 

 

 نمایش روزهای بدون معامله، دریافت ارزشهای تعدیل شدهدر پنجره باز شده، امکان انتخاب دریافت قیمت ، 

 .(وجود داردcsvو یا  txtهای خروجی )معامالت، تعداد معامالت و قیمت دیروز و همچنین تعیین فرمت داده

 هایتوان در قسمت مسیر فایل خروجی، با کلیک بر روی سه نقطه مسیری را که قصد دارید فایلهمچنین می

انتخاب را الزم است تا دکمه ذخیره داده در آن ذخیره شود را تعیین کنید. پس از اعمال تنظیمات مورد نظر 

 .کنید
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  های تکنیکال در مسیر خروجی تعیین ، فایل داده"تولید خروجی"پس از انجام تنظیمات دلخواه، با انتخاب دکمه

 شده در قسمت تنظیمات و به فرمت انتخاب شده ایجاد خواهد شد.

 

 افزارپشتیبانی نرم .3

  در صورت عدم موفقیت در انجام هریک از مراحل باال، مواجه شدن با هرگونه مشکل و یا داشتن پیشنهاد لطفا به

همچنین با عضویت در کانال تلگرامی به آدرس  دهید.پیام  NoavaranAmin@آی دی تلگرام 

@NadpcoTechnicalRoom تکنیکال نوآوران امین های افزار انتقال دادهاز جدیدترین اخبار مرتبط با نرم

 باخبر خواهید شد.


