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[ ممیّز سیستم حسابداری ] 
 نصب و راه اندازی



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 9 ............................................................................................................................. افزار نرم نصب

 SQL SERVER ....................................................................................................................... 6 نصب

 33 ............................................................................................................. ندوزیو یضرور ماتیتنظ

 32 ....................................................................................................................... افزار نرم به ورود

 37 ................................................................................................................................. یابیخطا

 

 نصب نرم افزار
 

دابل کلیک نمایید تا مراحل نصب  Setup.exeابتدا از فایل ستاپی که دانلود کرده اید بر روی فایل : مرحله اول

 آغاز شود.

ه صورت اتوماتیک نصب می شوند بنابراین ب SQL Serverدر ابتدا پیش نیازهای سیستم از جمله : مرحله دوم

 شود:می باز   2پنجره ای همانند تصویر چند لحظه از پس 

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 2تصویر 

با توجه  شود. فرآیند نصبآغاز  SQL Serverتا پروسه نصب  کلیک نمایید Installدر این پنجره بر روی دکمه 

د. در اینجا پنجره های مختلفی به صورت اتوماتیک باز و بسته شما ممکن است چند دقیقه طول بکش به قدرت کامپیوتر

 شده و نصب به صورت اتوماتیک و بدون دخالت کاربر انجام می شود.

 شود:نمایش داده می  3: در این مرحله پنجره ای همانند تصویر مرحله سوم

 

 3تصویر 

 کلیک نمایید. Nextبر روی دکمه 

 

 نمایش داده می شود: 4 تصویر: در این مرحله پنجره ای مطابق مرحله چهارم



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 
 4تصویر 

بر روی را انتخاب نموده سپس  I accept the terms in the license agreementابتدا گزینه در اینجا 

 کلیک نمایید. Nextدکمه 

 

به صورت پیش فرض نرم افزار  .می توانید محل نصب نرم افزار را انتخاب نمایید: در این مرحله مرحله پنجم

در درایو ویندوز نصب می شود ولی توصیه می شود محل نصب را تغییر داده و در درایوی غیر از درایو ویندوز نصب 

 نمایید.



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 
 5تصویر 

 

پس از انجام تنظیمات باال، پنجره ای مانند تصویر زیر نمایش داده می شود با کلیک بر روی : مرحله ششم

Install .فرآیند نصب نرم افزار آغاز می شود 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 
 6تصویر 

 به سرعت انجام می شود.اصلی نصب نرم افزار 

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 7تصویر 

 

 پایان می رسد. با نمایش پنجره ای مانند تصویر زیر، نصب نرم افزار با موفقیت بهمرحله هفتم: 

 
 8تصویر 

 کلیک نمایید. Fininshبر روی دکمه 

 

قابل مشاهده   Startآیکن نرم افزار )شورتکات = میانبر( در صفحه دسکتاپ و همینطور در منوی 

 می باشد، برای ورود به برنامه از این میانبرها استفاده نمایید.

 

SQL Serنصب  ver 

بر روی کامپیوتر هدف  SQL Serverبرای استفاده از نرم افزار حسابداری ممیز باید یک سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات با نام 

معموال به صورت  SQL Serverنصب  نصب شده باشد. )در سیستم های تحت شبکه فقط بر روی کامپیوتر سرور نصب می شود.(

را به  SQL Server لیلی این نرم افزار به صورت اتوماتیک نصب نشد شما می توانید نصبخودکار انجام می شود اما اگر به هر د

 صورت زیر انجام دهید.



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 پوشه ای که کنار فایل نصبی وجود دارد یک فایل با نامدرون فایل دانلود شده، در در   9مرحله 

SQLEXPR_x66_ENU.exe 

 (بیت قابل اجرا است. 32یا  64همه سیستم ها اعم از  این فایل برای) این فایل را اجرا کنید.موجود است. 

، برخی از پنجره های باز شده برای شما دقیقاً مانند SQL Serverممکن است با توجه به نسخه های مختلف : نکته

 تصاویر زیر نباشد اما محتوای آنها تقریباً مشابه است.

پس از اجرای فایل مناسب، سیستم شروع به کپی فایل های مورد نیاز و تنظیمات اولیه می نماید.  3مرحله 

پس از گذشت چند لحظه صفحه ای به شکل زیر نمایش داده می شود. همانطور که مشخص است باید بر روی گزینه 

Installation کلیک نمایید.

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

داده می شود که باید بر روی اولین گزینه کلیک نماییدد. دراین حالت صفحه ای به شکل زیر نمایش  3مرحله 

 

پس از چند لحظه صفحه ای مانند تصویر زیر نمایش داده می شود. در باالی نوار سبز رنگ، عملیدات   4مرحله 

است. نکته: ممکدن اسدت در ایدن جددول      تکمیل شده نمایش داده می شود و در جدول پایین نیز جزئیات عملیات آورده شده

تیک سبز رنگ نخورده باشند، در ایدن حالدت الزم اسدت تدا کدامپیوتر ری       Restart Computerیا چند مورد از جمله یک 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیدددک نماییدددد.  OKاسدددتارت شدددده و مجددددداً مراحدددل بددداال را تکدددرار نماییدددد. در نهایدددت بدددر روی دکمددده         

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک کنید. Next سپس صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که باید بر روی دکمه 2مرحله 

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 I accept theدر مرحله بعد صفحه ای مانند تصویر زیر نمایش داده می شود. در این صفحه ابتدا  6مرحله 

license terms.  را تیک بزنید و سپس بر روی دکمهNext .کلیک نمایید

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک نمایید. Installدر پنجره ی بعدی که همانند شکل زیر است بر روی دکمه   7مرحله 

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

پس از تکمیل عملیات باال، پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که باید بر روی دکمه  6مرحله 

Next .کلیک نمایید

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 Select Allحال پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود. در این پنجره ابتدا بر روی دکمه  1مرحله 

را بزنید. Nextانتخاب شوند، سپس دکمه کلیک نمایید تا همه موارد مورد نیاز 

 

در این حالت پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود. در اینجا نام سرور بانک اطالعاتی شما  91مرحله 

 کلیک نمایید. Nextرا انتخاب نمایید و بر روی دکمه  Default Instanceمشخص می شود. شما گزینه 

بر روی کامپیوتر شما نصب شده باشد، نام و مشخصات آنها  SQL Serverای دیگری از : در صورتیکه قبالً نمونه هنکته

 Instanceاز همان نمونه ها استفاده نمایید. برای این منظور باید از ستون  در جدول نمایش داده می شود که شما می توانید

Name نام مورد نظر را یادداشت نموده و در بخش تنظیمات دیتابیس نرم افزار حسابداری ممیز وارد نمایید. طبیعتاً در این ،



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک نمایید. Cancelحالت نیازی به ادامه ی مراحل نصب نیست و می توانید بر روی دکمه 

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک  Nextباید بر روی دکمه در ادامه پنجره ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می شود. که  99مرحله 

نمایید.

 

سپس پنجره ای مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. در این پنجره ابتدا در ردیف اول جدول  93مرحله 

 NTمشخص شده، بر روی دکمه مثلثی شکل کلیک نمایید تا یک لیست باز شود. از لیست باز شده گزینه 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

AUTHORITY\SYSTEM روی دکمه  را انتخاب نمایید و برNext .کلیک نمایید

 

تصویر  1در مرحله بعد پنجره ای مانند تصویر زیر مالحظه خواهید کرد. در اینجا مطابق با قسمت  93مرحله 

را انتخاب  Mixed Mode(SQL Server authentication and Windows authentication)زیر، حتما گزینه 

وی را تایپ نموده و مجدداً همان پسورد را در باکس پایینی وارد نمایید. در تصویر، یک پسورد ق 2نمایید. سپس در قسمت 

( این کار اندکی زمانبر استتا یک کاربر ایجاد شود. ) کلیک نمایید Add Current Userتصویر، بر روی دکمه  3قسمت 

و پیگیری مراحل یک کاربر با دسترسی کامل  Adminstratorو نوشتن  Addهمچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک نمایید. Nextنیز ایجاد نمایید. در نهایت بر روی دکمه 

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک  Nextدر مرحله بعد تصویری مشابه تصویر زیر نمایش داده می شود که باید بر روی دکمه  94مرحله 

نمایید. نیازی به تیک دار کردن موارد نیست.

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک نمایید. Nextنیز بر روی دکمه در مرحله بعد  92مرحله 

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

کلیک نمایید تا مراحل نصب آغاز شود. Installدر پنجره بعدی بر روی دکمه  96مرحله 

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

در صورت موفقیت آمیز بودن نصب، پنجره ای مطابق با تصویر زیر نمایش داده می شود که در  97مرحله 

کلیک نمایید. Nextده اند. در اینجا نیز بر روی جدول باال موارد نصب شده با تیک سبز رنگ نمایش داده ش

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 1در نهایت پنجره ای مانند تصویر زیر نمایش داده می شود که پیغام مشخص شده در قسمت  96مرحله 

کلیک نمایید. Closeمی باشد. در این پنجره بر روی دکمه  SQL Serverتصویر به منزله نصب کامل و موفق 

 

 

 تنظیمات ضروری ویندوز

 .دهید انجام را زیر تنظیمات باید خطا، پیغام صدور عدم و ویندوز تنظیمات با ریاضی عملیات مطابقت برای
 

 رنگ به شده مشخص قسمت از کنید، می استفاده 1 شکل صورت به فارسی تنظیمات از اگر و باالتر ویستا و 7 ویندوزهای در

 به دو شکل در rebmuN euitageu taNbta مقدار تنظیم حقیقت در. دهیدتغییر  2 شکل صورت به را تنظیمات ،نارنجی

 )عالمت منفی در سمت چپ عدد باشد بدون هیچگونه پرانتز و کاراکتر اضافه( .است ضروری  -9.9 صورت

 .کنید استفاده tSatS ← lorStoC laraC ← naigor ara earigaia منوی از  زبان و ناحیه تنظیمات به دسترسی برای
 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 

 

 ورود به نرم افزار

بر روی آیکن نرم افزار حسابداری ممیز کلیک نمایید. در اینجا  ،SQL Serverپس از نصب نرم افزار حسابداری ممیز و نصب 

 حالت اتفاق بیفتد: 3ممکن است 

ابتدا یک خطا مربوطه به . در این حالت ارتباط با سرور مقدور نباشدو یا  به درستی نصب نشده باشد SQL Serverاگر  -1

 مانند شکل زیر نمایش داده می شود. SQL Serverعدم ارتباط با 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 

« سرور»پس از تایید این پیغام، پنجره مربوط به ثبت شرکت جدید باز می شود. در این پنجره باید با کلیک بر روی دکمه 

ه باید نام سرور را خواهد شد که در این صفح داده درست بودن ارتباط با سرور را بررسی نمایید. در اینجا یک صفحه نمایش

را بزنید در صورت برقرار شدن ارتباط، نرم افزار پیغام مناسب را نمایش می دهد و شما می  «بررسی ارتباط» نوشته و دکمه

و  SQL Serverتوانید از این پنجره خارج شده و شرکت جدید را ثبت کنید. در صورت اشکال در ارتباط باید از نصب بودن 

 اجرای سرویس های آن مطمئن شوید. راهنمای کامل خطایابی در پایان همین راهنما آورده شده است.

- .[ در سیستم های تک کاربر می تواند یکی از موارد می باشد ولی  momayezIT\.به صورت پیش فرض : نام سرور نکته

باشد. در نیز  937.1.1.9یا آی پی سیستم یعنی  ]نام کامپیوتر یا (local) یا localhost یا -یک نقطه تنها

 سرور استفاده نمود. IPسیستم های تحت شبکه، برای سرور قاعده باال برقرار است ولی برای کالینت باید از 

، نام سرورهای نصب «مشاهده لیست سرورها»نشد، می توانید با زدن دکمه  راگر با نوشتن نام های باال اتصال برقرا

پیوتر را مشاهده نمایید سپس بر روی هر کدام از موارد که کلیک نمایید نام آن سرور در جای مناسب قرار خواهد شده در کام

 نموده و بانک اطالعاتی مناسب را ایجاد نمایید. بررسیگرفت. سپس می توانید ارتباط را 

هنوز شرکتی ثبت نشده باشد. در این و نرم افزار حسابداری ممیز به تازگی بر روی کامپیوتر نصب شده در صورتیکه  -2

حالت نیز پنجره لیست شرکتها نمایش داده می شود که شما باید پس از بررسی ارتباط با سرور، شرکت جدید را ثبت 

 نموده و با کلیک بر روی دکمه ورود، وارد شرکت مورد نظر شوید.

به نرم افزار  اجرای نرم افزار حسابداری ممیز، صفحه ورودرا قبالً انجام داده باشید، از این پس با  صورتیکه مراحل قبلیدر  -3

. شما می توانید پس از ورود به نرم افزار از بخش مشخصات کاربر جاری و یا با کلیک بر روی تصویر نمایش داده می شود

حه ورود به کاربر، مشخصات و رمز عبور کاربر را تغییر دهید. همچنین در صورت فراموشی کلمه عبور می توانید در صف

نرم افزار ابتدا نام کاربری خود را وارد نموده سپس بر روی دکمه فراموشی کلمه عبور کلیک نمایید و به سوال مشخص 

شده پاسخ دهید در صورت صحت پاسخ شما، یک رمز عبور موقت در اختیار شما قرار می گیرد که پس از ورود به نرم 

 افزار می توانید آن را تغییر دهید.



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 ابیخطای

با خطا مواجه شوید. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید. توجه  ور بانک اطالعاتیممکن است به دلیل عدم ارتباط با سر

نمایید بعد از اجرای هر مرحله، نرم افزار حسابداری ممیز را کامالً بسته و مجدداً اجرا نمایید چون ممکن است فقط یکی از موارد 

 .رده باشد و نیاز نیست همه موارد را دنبال کنیدزیر مشکل را ایجاد ک

. این خطا ممکن است به دلیل این باشد که Application Stop Workingخطایی با مضمون توقف عملیات نرم افزار  .1

اجرا نمایید برای این  Run As Administratorکاربر جاری ویندوز دسترسی کامل ندارد لذا باید برنامه را به صورت 

کلیک راست نمایید سپس از  Momayez.exeمنظور به پوشه محل نصب نرم افزار رفته و بر روی فایل اصلی نرم افزار 

کلیک نمایید. این کار فقط یکبار بعد از هر نصب انجام می  Run As Administratorمنوی باز شده بر روی گزینه 

 شود.

 

 مانند شکل زیر: SQL Serverن خطاهای مربوط به اجرا نبود .2

 
 

 <Start>All Programsبودن سرویس مطمئن شوید. به این منظور به مسیر  runابتدا از  در این حالت باید

Microsoft SQL Server > Configuration Tools>SQL Server Configuration Manager بروید 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 
کلیک کنید در قسمت روبروی آن، دو سرویس  SQL Server Servicesپنجره باز شده، بر روی  چپاز منوی سمت  

باید حتما اجرا شده باشند یعنی در مقابل نام  SQL Server Browserو  SQL Server(MOMAYEZIT)به نام های 

نوشته شده باشد باید بر روی هر کدام از آنها  Stoppedنوشته شده باشد. در صورتیکه عبارت  Runningآنها عبارت 

را بزنید. و نرم افزار حسابداری ممیز  OKو دکمه  را بزنید. Startبل کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شود دکمه دا

 Startرفته و بر روی  Servicesدر همین پنجره به تب  غیر فعال بود باید Startدر صورتیکه عبارت  را اجرا کنید.

mode  کلیک نمایید سپس بر روی عالمت مثلثی که روبروی آن ظاهر می شود کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

Automatic  را انتخاب نمایید. در این حالت اگر مجدداً به تبLog on  مراجعه کنید دکمهStart  فعال شده است و

 را بزنید. OKمی توانید بر روی آن کلیک نموده و دکمه 

 
 

 Start>All Programs> Microsoft SQLمین مسیر )رفع نشد باید در ه Sql Serverمربوط به  شکلاگر م .3

Server > Configuration Tools>SQL Server Configuration Manager از منوی سمت چپ بر روی )

 Protocols Forکلیک نموده و بر روی زیر شاخه ی  SQL Server Network Configurationمثلث کنار 

MOMAYEZIT  کلیک نمایید. در قسمت روبروی آن، پروتکلTCP/IP  باید بر رویEnabled  باشد. در صورتی که بر

در ستون  Enabledباشد باید بر روی این ردیف دابل کلیک کرده و در پنجره باز شده در ردیف  Disabledروی 

را  OKرا انتخاب نمایید. و در پایین پنجره، دکمه  Yesروبروی آن قرار گرفته و بر روی مثلث کلیک نموده و گزینه 

 بزنید.

 
 

به درستی تنظیم شده باشد به این منظور مسیری که در قسمت  SQL serverاطمینان حاصل کنید پورت مخصوص  .4

 IPدر پنجره باز شده تب  کنیدکلیک  Propertiesبر روی گزینه را باز نموده و  TCP/IPیعنی  قبلی دنبال کردید

Addressess .تمام مقادیر  را باز کنیدTCP Port  تنظیم شده باشد در صورتیکه مقدار دیگری  1433باید بر روی

 را برای همه موارد تایپ کنید. 1433نوشته شده و یا خالی است، مقدار 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

سرویس  ثبتو سرویس های آن باید توسط فایروال شناخته شده باشند. برای  SQL Serverمشکل در فایروال ویندوز.  .5

 Start > Control Panel > Firewall Settingابتدا وارد مسیر  مراحل زیر را دنبال کنید. در ویندوزهای قدیم

 شوید.

 

 را بزنید. OKرا درج نمایید و دکمه  1433عدد  Port numberو در قسمت  SQLعبارت  Nameدر قسمت 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 

 

 



 
کاربریراهنمای   

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 در ویندوزهای جدید

 وارد پنجره مربوطه شوید. Start > Control Panel > windows firewallاز منوی 

 کلیک کنید. Advanced Settingsاز قسمت سمت چپ، بر روی گزینه 

 Newکلیک کنید. و در قسمت سمت راست بر روی  Inbound Rulesدر پنجره باز شده در منوی سمت چپ، بر روی 

Rule .کلیک کنید 

 را بزنید. Nextه کلیک کنید و دکم Portدر پنجره باز شده بر روی 

را  Nextرا تایپ کنید و دکمه  1433عدد  Specefic local portsرا انتخاب نموده و در قسمت  TCPدر مرحله بعد گزینه 

 بزنید.

 را بزنید. Nextرا انتخاب نمایید و دکمه  Allow the connectionدر مرحله بعد 

 بزنید. را Nextدر مرحله بعد همه موارد را انتخاب کرده و دکمه 

 را بزنید. Finishرا تایپ کرده و دکمه  SQLعبارت  Nameدر مرحله آخر نیز در قسمت 

 

در صورتیکه ارتباط با سرور به درستی برقرار باشد ولی در هنگام ساخت شرکت جدید یا هر زمان دیگری پیغامی مانند  .6

login failed for user ‘msa’  مشاهده کردید به این معنی است که در حالت نصبSQL Server  گزینه

mixed mode  برنامه بای را انتخاب نکرده اید. برای رفع مشکلSQL Server Management Studio  نصب و را

ز برای نصب این نرم افزار در صورتیکه به سی دی نرم افزار حسابداری ممی اجرا نمایید سپس به سرور متصل شوید.

بیتی بودن ویندوز، یکی از  64یا  32با توجه به  SQL Serverاز داخل سی دی نرم افزار در پوشه ی دسترسی دارید، 

را نصب  SQLManagementStudio_x86_ENUیا  SQLManagementStudio_x64_ENU.exeفایل های 

در اینترنت، این نرم  SQL Server Management Studioدر غیر اینصورت می توانید با جستجوی عبارت  کنید.

بیتی متناسب با ویندوز خود را دانلود  64یا  32دانلود نمایید. توجه نمایید حتما نسخه  Microsoftافزار را از سایت 

 نمایید.

لیستی باز می شود که از شما سوال می است فقط در یکی از پنجره ها  SQL serverمانند نصب  این نرم افزار مراحل نصب

 را تیک بزنید. managementباید گزینه های مربوط به شود چه امکاناتی باید نصب شوند؟ شما 

 Start > All Programs > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Serverبعد از نصب، این نرم افزار به مسیر 

Management Studio  اضافه می شود. این نرم افزار را اجرا کنید. یک فرم ورود نمایش داده می شود که در قسمت

Server Name  نام سرورهای موجود در سیستم نمایش داده می شود. در صورت عدم وجود عبارت(local)  یا . را نوشته و



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

سپس بر روی شاخه د این نرم افزار خواهید شد. و وار اتصال به سرور انجام می شودرا بزنید. در این حالت  connectدکمه 

 securityرا بزنید یک پنجره جدید باز می شود. بر روی تب  propertiesاصلی در سمت چپ کلیک راست کنید و گزینه 

 sql server and windows authenticationگزینه دوم یعنی  server authenticationکلیک نمایید. در قسمت 

mode  گزینه  عضی نسخه ها،در بو یاmixed mode  .را انتخاب کنید و پنجره را تایید نمایید 

 

این اشکال مربوط  String was not in correct formatخطایی با مضمون، رشته مورد نظر فرمتی درستی ندارد.  .7

سپس به مسیر  شوید.به تنظیمات اعداد در ویندوز است. برای رفع مشکل ابتدا از نرم افزار حسابداری ممیز خارج 

Start>Control Panel>Region ( بروید. در پنجره باز شده در برگه ی پیش فرضFormat بر روی دکمه )

Additional Setting  کلیک نمایید. در اینجا بایدNegative Number Format  باشد یعنی  -1.1به صورت

کلیک نموده تا منوی آبشاری باز شود سپس گزینه  عالمت منفی در سمت چپ عدد باشد. لذا بر روی مثلث روبروی آن

در پایین پنجره کلیک نموده و نرم افزار حسابداری  OKو  Applyرا انتخاب نمایید و بر روی دکمه های  -1.1دوم یعنی 

 ممیز را اجرا نمایید.

 

خواهشمند است هر گونه پیشنهاد و انتقاد از امکانات نرم افزار و همچنین خدمات ارائه شده را از طریق راه های ارتباطی با ما در 

 اجرا یا رفع آنها اقدام شود.میان بگذارید تا در اسرع وقت نسبت به 
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