راهنمای ورود به پنل

جهت ورود به پنل امور مشترکین با مراجعه به سایت  www.1544.irبه روش زیر اقدام نمائید.
 -1کلیک بر روی قسمت ورود کاربران

 -2واردنمودن نام کاربری ( نام کاربری اتصال به اینترنت) و کلمه عبور ( رمز اتصال به اینترنت)
نکته  :دقت داشته باشید که حتما دکمه  caps lockکیبورد شما خاموش بوده و زبان آن انگلیسی) (ENباشد.

در صورتی که قصد دارید در الگین های مجدد از طریق این سیستم نیاز به ورود نام کاربری و پسورد نداشته باشید می
توانید گزینه "مرا به خاطر بسپار" را در حالت انتخاب قرار دهید.
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راهنمای ورود به پنل
توجه داشته باشید در صورت قرار دادن این گزینه در حالت انتخاب در صورتی که فرد دیگری از طریق این سیستم به
سایت  www.1544.irمراجعه نماید نام کاربری و پسورد شما در سیستم ذخیره شده است و می تواند بدون ورود نام
کاربری و کلمه عبور به پنل شما الگین کند.

 -3کلیک بر روی گزینه ورود
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راهنمای ورود به پنل
نکته  :توجه داشته باشید در صورتی که چندین بار کلمه عبور خود را اشتباه وارد نمائید کد امنیتی مطابق شکل زیر
نمایش داده می شود که می بایستی جهت ورود عالوه بر ورود نام کاربری و کلمه عبور ،کد امنیتی نمایش داده شده را
نیز در کادر مربوطه وارد نموده و سپس بر روی گزینه ورود کلیک نمائید.

بازیابی کلمه عبور
جهت بازیابی کلمه عبور به روش زیر اقدام نمائید:
در صورتی که کلمه عبور خود را اشتباه وارد نموده و بر روی گزینه ورود کلیک نمائید ،قسمت "آیا کلمه عبور خود را
فراموش کرده اید " در صفحه نمایان می گردد.
 -1کلیک بر روی قسمت "آیا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید "
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راهنمای ورود به پنل
 -2وارد نمودن موبایل و کد امنیتی نمایش داده شده
 -3کلیک بر روی گزینه دریافت رمز عبور
در این صورت رمز عبور به موبایل اطالع رسانی شما ارسال خواهد شد.

توجه داشته باشید به دلیل موارد امنیتی صحت شماره موبایل وارد شده در این قسمت بررسی می گردد در صورتی که
این شماره موبایل با شماره موبایلی که هنگام ثبت نام به عنوان موبایل اطالع رسانی وارد نموده اید یکی نباشد کلمه
عبور به شماره موبایل وارد شده ارسال نخواهد شد و می بایستی جهت دریافت رمز عبور با شماره  1444تماس حاصل
نمائید.

تنظیمات امنیتی :

در پنل شما قسمت اطالعات کاربر
تنظیمات امنیتی در نظر گرفته شده است که شما می توانید در صورت تمایل با قرار دادن تنظیمات مورد نظر در حالت
انتخاب از ورود موفق و ناموفق به پنل خود آگاه شوید.

به این ترتیب که با هر بار ورود موفق و یا ناموفق به پنل شما یک پیامک اطالع رسانی از سامانه  4440001444به
موبایل اطالع رسانی شما ارسال خواهد شد.
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