راهنمای پرداخت الکترونیک در سامانه و اتوماسیون تحت وب کانون وکالی دادگستری اصفهان
ابتذا ٍارد سایت کاًَى ٍکالی دادگستزی اصفْاى بِ ًطاًی  isfahanbar.orgضذُ ،سپس بز رٍی لیٌک " اتوماسیون
تحت وب " اس قسوت سوت چپ کلیک کٌیذ.

ًکتـــــِ  :در ّز هزحلِ چٌاًچِ اس دستگاّی غیز اس کاهپیَتز ضخصی (تبلت ،هَبایل ٍ )....استفادُ هی کٌیذ لطفا صفحِ کلیذ
خَد را در حالت التیي قزار دّیذ.
جْت ٍرٍد بِ سیستن ،بِ ًام کاربزی ٍ کلوِ عبَر ضوا ًیاس استً .ام کاربزی ّواى ضوارُ کذ هلی ضواست.

چٌاًچِ بزای ًخستیي بار قصذ ٍرٍد بِ ساهاًِ را داریذً ،ام کاربزی کذهلی ٍ کلوِ عبَر ضوارُ ضٌاسٌاهِ ٍ درصَرتی کِ رهش
عبَر خَد را فزاهَش کزدُ ایذ کلیذ باسیابی کلوِ عبَر کلیک کٌیذ .سپس یک کلوِ عبَر جذیذ بزای حساب کاربزی خَد
ایجاد کٌیذ.
توجه :ضوارُ تلفي ّوزاُ بایذ ضوارُ ثبت ضذُ بزای ضوا باضذ .در صَرتی کِ دریافت پیاهکّای تجاری رٍی ضوارُ ّوزاُ
ضوا بستِ ضذُ است ،کذ  6رقوی را جْت تعَیض رهش دریافت ًخَاّیذ کزد.در غیز ایٌصَرت ٍ عذم دریافت کذ  ،با هذیز
سیستن (ٍاحذ فاٍا کاًَى) تواس بگیزیذ.
بعذ اس هَفق بَدى عولیات تغییز رهش بِ صفحِ ٍرٍد هٌتقل خَاّیذ ضذ ٍ ،پیغام " تغییر کلمه عبور با موفقیت اوجام شد"
بزای ضوا ًوایص دادُ هیضَد.

اس ایي پس جْت ٍرٍد بِ ساهاًِ اتَهاسیَى اس ضوارُ کذ هلی ٍ کلوِ عبَری کِ ضخصا تعییي ضذُ استفادُ ًواییذ.
تذکز  :درصَرتی کِ پس اس ٍرٍد با پیغام " ًام کاربزی ضوا غیزفعال هی باضذ بِ هذیز سیستن هزاجعِ فزهائیذ " رٍبزٍضذیذ با
هذیز سیستن (ٍاحذ فاٍا کاًَى ٍکال ) تواس بگیزیذ.
پس اس ٍرٍد صحیح بِ بزًاهِ درصفحِ اصلی سیز سیستن " پرداخت " را اًتخاب ًواییذ.

اکٌَى در صفحِ پزداخت قسوت تسَیِ حساب با هطاّذُ صَرتحساب ّای خَد با سدى کلیذ پرداخت آوالیه ًسبت بِ
تسَیِ حساب خَد اقذام ًواییذ.

ًکتِ  :درصَرت ّزگًَِ ابْام درخصَظ هبلغ درج ضذُ با ٍاحذ اهَرهالی کاًَى تواس حاصل فزهاییذ.
ّوکاراى اداری اس طزیق تلفي ّای کاًَى ّوَارُ درساعات اداری پاسخگَی کلیِ ّوکاراى ارجوٌذ خَاٌّذ بَد.
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