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 بعد از فعالسازی سرویس راهنمای سرویس جدید در اس سی بالگ

آموزشی را مطالعه کنید تا در زوال مدیریتی شما مشکلی به وجود  pdfبعد از دریافت مشخصات سرویس جدید نیاز میباشد این فایل 

 نیاید

 

 رار گرفته شده باشد:چه اطالعاتی از سرویس شما باید در دسترس شما ق 

 نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به پنل مدیریت سایت وبالگدهی .1
 لینک اصلی ورود به پنل مدیریتی سایت وبالگدهی شما .2

 

 مواردی را که باید رعایت کنید 

 راه اندازی اولیه بعد از ورود به پنل را بصورت کلی انجام دهید .1

بهتر است این لینک را در دسترس افراد ناشناس یا کم شناس یا غیرقابل لینک پنل مدیریتی یک لینک خصوصی نیست ولی  .2

 اطمینان قرار ندهید

 عی کنید رمز و نام کاربری خود را اصال به کسی ندهیدس .3

 درصورت نیاز به رمز و نام کاربری بهتز است از پنل مدیریت یک دسترسی برای شخص دوم یا سوم تعریف کنید .4
استفاده کنید تا هرشخصی که به پنل شما   md5ه در ایجاد رمز و نام کاربری از کد رمز گذاری شدهضروی است ک .5

 دسترسی داشت نتواند رمز و نام کاربری دیگر اعضا را بخواند

 

 حساب کاربری اس سی بالگ 

نیاز دیگر را در حساب کاربری اس سی بالگی شما تعریف کردیم تا بتوانید مدیریت را رحتتر تجربه ما یک سری از موراد مورد 

 کنید

 از بخش مرکز پشتیبانی اس سی و از طریق برگه ورود و تیکت ها وارد حساب کاربری خود شوید .1
 وارد که شدید سپس مجددا روی مرکز پشتیبانی اس سی رفته و روی برگه تنظیمات و مشخصات کلیک کنید .2

 :پروفایل شما شامل مشخصات زیر میباشد اولیه خشب قسمت ؛ در این--

 نام کاربری 
 ایمیل 
  نام 
 نام خانوادگی 
 و نام و نام خانوادگی 

 :پروفایل شما شامل مشخصات زیر میباشد دوم خشب قسمت ؛ در این--

  :یاز به تمدید سرویس از بخش سفارش هوشمند اس سی بالگ ، نیاز میباشد این کد  وارد شود تا درصورت نکد سر رسید

 سرویس شما مورد بازیابی زمانی قرار گیرد. بعد از وارد کردن این کد فاکتور به نام سرویس شما تنظیم میشود.

 رویس شما میباشدشامل مشخصات انقضا سسرویس شما :  سر رسید 

  : چنانچه بخش کارشناسان اطالعیه ای در مورد سرویس شما یا حساب شما صادر کنند در این بخش پیام کارشناس به شما

 قابل مشاهده است. این بخش بسیار مهم میباشد و بهتر است هر چند مدت یکبار این بخش را مشاهده و مطالعه کنید.



 چنانچه پنل اظطراری برای سرویس شما فعال شده باشد با کلیک بر این دکمه وارد پنل اظطراری راری : ورود به پنل اظط

 مدیریتی خود خواهید شد.

  : اگر اخبار مهمی در سایت وجود داشته باشد این دکمه قابل کلیک بوده اخبار مهم 

  : خواهید رفتبا کلیک بر این بخش به صفحه تمدید و خرید سرویس تمدید/خرید 

  اگر سرویس وبالگدهی فعالی داشته باشید در این بخش قابل مشاهده خواهد بودسرویس های وبالگدهی  : 

  :اس سی بالگ عالوه بر سرویس وبالگدهی ، هاست های خام سیپنل ویژه وبالگدهی ارائه میدهد. شما اگر هاست خام فعال

 مشاهده حواهد بود هاستی داشته باشید در این بخش قابل

 ارید از رمز قوی استفاده کنید و آن را تکرار کنیداگر قصد تغییر رمز حساب کاربری اس سی بالگی خود را د :تغییر رمز 

 

 راهنمای تمدید سرویس 
تنظیمات و مشخصات . کد سررسید « رد حساب کاربری خود شوید و از بخش مرکز پشتیبانی اس سی فقط کافیست وا -

 ،هزینه تمدید خود را مشاهده کنیدسرویس خود را یادداشت کنید
 

 تمدید سرویس وبالگدهی شوید«خرید هوشمند« وارد مرکز پشتیبانی اس سی  -
 شخصات را پر کنیدم -
 کد تاییدیه را ارسال کنید -
 صفحه اصلی اس سی بالگ شویدوارد  -
 از سربرگ "پرداخت" هزینه پرداخت کنید -
 دقیقه تمدید خواهد شد. 10سرویس شما در کمتر از  -

 

 

 


