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پس از ورود به نرم افزار درصورتی   -1
کـه از قبل ثبـت نام کرده ایـد، گزینه 
Login و در غیـر ایـن صـورت گزینـه 
Free Registration را انتخاب نمایید.



در این قسـمت باید نام، ایمیل و   -2
رمـز دلخواه خـود را انتخاب نمایید. 

سـپس گزینه Next را انتخاب کنید.



در ایـن مرحلـه نـرم افـزار یـک   -3
کـد 6 رقمـی به ایمیل شـما ارسـال 
می نمایـد که بایـد آن را وارد نرم افزار 
کنیـد و سـپس گزینـه Complete را 

نمایید. انتخـاب 



در ایـن مرحله بایـد نام، آدرس و نوع   -4
شـرکت، از نظـر خدمـات )نصـب کننده 
 ))Distributor( یا توزیع کننده )Installer(
و منطقه زمانی آن را وارد نمایید، سپس 

گزینـه Next را انتخاب کنید.

1.محل ورود نام شرکت

3.انتخاب نوع خدمات شرکت

2.محل ورود آدرس

4.منطقه زمانی

5



اطالعات وارد شده قابل  5-در این صفحه  
مشاهده می باشند. در صورت صحت اطالعات، 
 Back و درغیراینصورت گزینه Confirm گزینه
را انتخاب نمایید تا ثبت نام شما تکمیل 

گردد.



صفحه اصلی )Home( به صورت زیر می باشد.   -6
Plant:دسترسی به نیروگاه ها

Device : مشاهده دستگاه های تعریف شده 
Alert: مشاهده خطاها و هشدارها 

Wi-Fi دسترسی به تنظیمات ماژول :Scan



با انتخاب گزینه Me میتوانید پروفایل خود را   -7
مشاهده نمایید. با انتخاب هر گزینه می  توانید 
اطالعات مربوطه را مشاهده و یا اصالح نمایید.



برای تعریف یک نیروگاه جدید، از قسمت   -8
Home گزینه Plant را انتخاب نمایید.

در صورتی که نیروگاه از قبل تعریف شده باشد 
در این قسمت قابل مشاهده است در غیر این 
صورت با انتخاب )+( می توانید نیروگاه جدید 

تعریف نمایید.



در این مرحله باید بارکد روی ماژول را اسکن   -9
کرده یا به صورت دستی شماره سریال مربوط 

به آن را وارد نمایید.



پس از معرفی ماژول در سیستم، در صفحه   -10
باز شده باید اطالعاتی شامل: نوع پنل، توان 
تولیدی، زاویه پنل، تعرفه پرداخت، نوع شبکه 
و... را وارد نمایید. سپس گزینه Next را انتخاب 

کنید.



در این مرحله نام نیروگاه و شماره تماس را   -11
وارد نمایید و گزینه Next را انتخاب کنید.

نام نیروگاه را واردکنید.

شماره تماس را وارد کنید.



 ،Home در صفحه Plant 12-  اکنون با انتخاب گزینه
نیروگاه تعریف شده ، قابل مشاهده است. با 
انتخاب این گزینه اطالعات نیروگاه در 3 بخش 

نمایش داده می شود.
توان  نیروگاه شامل  نمایش جزئیات   :Details

ورودی و نمودارها



 Plant info: شامل اطالعات مرحله ثبت نام



موجود  دستگاه)های(  Devices:نمایش 
در نیروگاه 

توجه: در این قسمت سایر تجهیزات نصب 
شده در نیروگاه قابل مشاهده هستند.



با انتخاب  گزینه Inverter می توانید اطالعات 
مربوط به اینورتر را مشاهده نمایید.


