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 کاسنر پنل اظطراریویژه آپدیت    --      آپدیت جدید پنل اظطراری منتشر شد.

در پنل اظطراری جدید نیاز نمیباشد حتما از یوزر و پسورد اختصاصی پنل اظطراری استفاده کنید زیرا پنل در 

ارد شما حساب کاربری سایت اس سی بالگ شما تعبیه شده؛ جهت ورود به پنل اظطراری نیاز میباشد ابتدا و

شوید. سپس از بخش )مرکز پشتیبانی اس  "اس سی بالگ"حساب کاربری اس سی بالگ خود در سایت 

ود آسان به پنل اظطراری خود و در اواسط صفحه همانند آموزش زیر اقدام به ور (تنظیمات و مشخصات«سی

 .کنید

 :هدیههزینه / 

 معادل)؟( تومان است. نصب و تمدید ماهانه پنل اظطراری هزینه 

 .این هزنیه بر سر تمدید ماهانه لحاظ میگردد 

  کامال رایگان و بدون هیچگونه هزینه ای خواهد بوددوماه اول استفاده از پنل اظطراری 

 

 مزایای پنل اظطراری:

 اس سی بالگ دسترسی بدون محدودیت  اظطراری درصورت فراموش کردن رمز عبور میتوانید با پنل

 داشته باشید

 .بدون هیچ مشکل و محدودیتی دسترسی پنل خود را تنظیم کنید 

 زیرا درصورت حذف شدن یا  راس و ترس نداشته باشیدهن دسترسی و پنل به دیگر کاربران از داد

 مفقودی دسترسی شما میتوانید فورا از پنل اظطراری یک دسترسی بدون محدودیت تنظیم کنید.

 ...و 
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 اطالعیه:

ولی باید درنظر  پنل اظطراری اس سی بالگ بصورت کامال رایگان در اختیار مدیران وبالگدهی قرار داده شده.

از جمله فایل ها و  SCBLOGگرفت که دسترسی به این پنل بعلت دربرداشتن یکسری محتویات در سایت 

 حجم(قا همانند تمدید یک هاست کمدیتابیس ها حاوی هزینه تمدید ماهانه میباشد)دقی

اه پنل اظطراری رایگان در اختیار هر سرویس قرار میدهد و اس سی بالگ با این حال در آپدیت جدید خود دوم

 ناچیز تمدید بر روی هزینه هاست ها اعمال خواهد شد.هزنیه  –پس از آن 

 

 نیاز ها:پیش

 داشتن حداقل یک حساب کاربری اس سی بالگ 

 داشتن حداقل یک سرویس طالیی اس سی بالگ 

 و داشتن کد سررسید اختصاصی 

 

 : apiدروازه 

قرار خواهد  @scblogاستفاده میشود و آیدی عددی سررسید در کنار  apiدر روش جدید از روش دروازه 

هر سررسید بعد از ارسال درخواست از طریق تیکت قابل تغییر است *توجه داشته  apiگرفت. همچنین کد 

درمز سررسید خود را به باشید از اشتراک قراردادن کدسررسید و ... با دیگران خودداری کنید و اگر این ک

 شخص غیرقابل اطمینانی داده اید درخواستی تیکیتی مبنی بر تغییر ارسال کنید.
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 آموزش کار با پنل اظطراری:

 ابتدا نیاز میباشد وارد حساب کاربری خود شوید.  .1

 سپس از بخش تنظیمات و مشخصات اقدام کنید و وارد صفحه مشخصات خود شوید: .2

 

 

ورود به پنل ( و )فعالسازی نشستمقداری پایینتر )در اواسط صفحه( : مقدایر پنل اظطراری شامل ) .3

 ( قابل مشاهده است.اظطراری



  99آپدیت کاسنر منتشر شده در مهر ویژه  –بالگی سیپنل اظطراری درون پنل اس

 
4 

 

 

 

در ابتدا نیاز میباشد یکبار نشست خود را بر روی پنل اظطراری ثبت کنید برای اینکار از دکمه  .4

 )فعالسازی نشست( استفاده کنید و یکبار روی این دکمه کلیک کنید

 همان کادر برای شما باز خواهد شددر  با متن نشست فعال شد نه یک پیغامد از کلیک بر این گزیبع .5

 

 

 حال بر روی دکمه سبز رنگ ورود به پنل اظطراری کلیک کنید و وارد پنل اظطراری خود شوید .6
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+ درصورتی که از فعالسازی نشست استفاده نکنید و مستقیما بر روی دکه ورود کلیک کنید با پیغام خطا 

 :ید ابتدا در اس سی بالگ فعال شود دقیقا همانند تصویر زیرمواجه خواهید شد. زیرا نشست شما با

 

 

بعد از اینکه عملیات شما در پنل اظطراری به پایان رسید بهترین کار باطل کردن نشست در پنل اظطراری 

است به همین جهت به صفحه تنظیمات و مشخصات در اس سی بالگ برگردید و همانند زیر از دکمه باطل 

 کردن نشست استفاده کنید.
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