
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساز و  های فارسی گیلیست ویژ 
 افزار نرم   تقویم شمسی

 v9.1 Microsoft Dynamics 365



 

 

 مقدمه

محصتو  فارستی ستاز و تقویم شتمستی   هایو ویژگی  هااین مستندد هتت ششتدایی  ا با تیت
تتیه و تدظیم   9.1نستهه    365مایکروستافت اایدامی   نرم افزار    رای  ستامانه های مدیریت

و امکاناتی که  ه نستهه های ایجاا شتد   ا محصتو  بیتی مایکروستافت تفاوت  شتد  استت 
  اشد هدید اضافه شد  است نیز از همته ایگر مطالب گراشوری شد  می

كه  یمهنتف یهاهای مدیریت تولیدشتتد  و با ت تاين محصتتو  توستتک شتترکت ستتامانه
 نمايد یتفصیل   ان خواهد شد را ارائه م ه

  



 

 

 ساخنار

 CRMشتتد  استتت و از ف تتای  تتیه  Microsoft Dynamics 365 v9این محصتتو   ر میدای
 نماید پشنییانی می

ستاز و های فارستیهای مایکروستافت مطا قت ااشتنه و مالو روزرستانیچدین  ا کتیه  ههم
 اسنفاا  هسندد  یا توأم با لصورت مجزا و ساز شن  هشمسی

نصتب  Microsoft Dynamics 365 وا  و  ر روی سترور   Server Sideاندازی این محصتو  را 
 گراا می

صتتورت های شتترکت مایکروستتافت  ه Language Packهمچدین فرشیدد نصتتب ماندد ستتایر  
 شد  است طراحی Wizardاسناندارا و 

 

 

 

 

  



 

 

 هابا تیتمعرفی 

 های مهنتفگیری منداسب از فونتو  تر ابیق لغات  و صحیحترهمه   1

 ا ز ان غیر انگتیستی  ترهمه  CRMیکی از مشتکتت احنمالی کار ران ار کار کران  ا ستیستنم  
 وا  که حاصل اسنفاا  از ا زارهای   CRMر ک کتمات ار محصو  تجاری  ی  ع اغیر ششدا و  

 اشتد  از همین رو یکی از نکاتی که یدد ترهمه میشترهمه و عدم نظارت هوش انستانی ار فر
وهوا ترهمه صتحیح  ابیق و ستتی    های مدیریت  ه شن توهه شتد ستاز ستامانهار فارستی

ین وهوا اا یات فتم  وا  و استنفاا  کار ری شن شستان  اشتد  همچدکه با لنحوی ه   استت
تجاری مداستتب ار ترهمه ستتیب  رااشتتت صتتحیح کار ران از محنواهای  رنامه و استتنفاا   

 شوا افزار میصحیح از نرم
های  نکنه هالب توهه و حائز اهمیت ار این فارستتی ستتاز  استتنفاا  هوشتتمددانه از فونت 

دی که فونت  دین مع اشتتد   مهنتف هتت خوانش  تنر و زییایی  یشتتنر محیک کار ری می
ها  ها منفاوت از فونت نمایش موهوایتهای مهنتف مثًت شیکوناستتنفاا  شتتد  ار  هش

  اشد می

 1Dynamics 365 v9.نمایی فارسی از  -1شکل 



 

 

  Calendar و Pack  Languageبا تیت تفکی  کامل  2

های نیازمددیاهد تا تحت شترایک و  ستاز این اهاز  را  ه شتما میستاخنار محصتو  فارستی
مهنتف از ف ای فارسی یا انگتیسی فارغ از نیاز  ه تغییر ار تقویم محصو  اسنفاا  نمایید  
 ه این معدا که ار عین ااشتنن ف تای انگتیستی از تقویم شتمستی استنفاا  کدید و  العک   

ار  مدتدان  ته کتارالمتتی و عتبتهوکتارهتای  ینتوانتد  رای افراای کته ار کستتتباین بتا تیتت می
 محیک انگتیسی ار عین اسنفاا  از تقویم شمسی  ه کار شید 

 

  ا ز ان انگتیسی و تقویم شمسی  CRMاز ف ای  نمایی -2شکل 

 

 

سازی   ا اسنانداراهای مایکروسافت ار پیاا    های مدیریتساز سامانه مدطیق  وان فارستی  3

 های ز ان سنه

  



 

 

  چددین   امکان اننهاب  فراهم شتدن   ایمیل و  Editorنمایش عمتگرهای منداستب ار  هش    4

 های ایمیل و اانشفارسی ار  هش فونت

 نمایی از محیک ایمیل  -3شکل 

 

 
 نمایی از  هش اانش  -4شکل  



 

 

 شمسی ار اننهاب تاریخ ار ااشیوراهای تعامتی Pickerنمایش   5

 
 

ار    ج ی ها توستتک راهیران خوا شتترکت  منداستتب  ا اصتتطتحات راترهمه  ر یی تغ  ت ی با ت  6

 وکار شرکتکسب

ار هر    ی و اصتتطتحات منفاوت کار  یز ان   یهاکستتب و کارها  تفاوت یتوهه  ه تدوع  اال  ا
شتد  را کتمات ترهمه هی نواندد کت ستنمیشتد  تا راهیران ستامکان ار نظر گرفنه  نیشترکت  ا

  یار کسب کارها   Quote  تیطور مثا  موهوااهدد   ه رییخوا تغ  جیمطا ق  ا اصتطتحات را
  لذا  شتتوایم  ی گذارنام متیاستتنعتم ب ای متیب شتتدتاایپ فاکنور شیپ نیمهنتف  ا عداو

  دیدیخوا  رگز CRMافزار نرم کیمح یت را  راکتما نیترمداسب  دیتوان یم
 

 

 



 

 

 (Advanced filtersنمایش تاریخ شمسی ار  هش فیتنر پیشرفنه )  7

 

 های کار راناهرای تحت سرور  رنامه و عدم نیاز  ه اهرای هانیی ار سیسنم  8

کار ران  شد  و کتیه    ساز  نصب شن صرفا  ر روی سرور انجامهتت اسنفاا  از محصو  فارسی
های تواندد از ف تای فارستی ار محیک کار ری استنفاا  کددد و نیاز  ه نصتب  رنامهمجاز می

  اشد کتیدت  رای کار ران نمی



 

 

 و تیتت مو ایل ار Microsoft Dynamics 365افزار مرن سازیفارسپشنییانی   9

 

کار ران ار هدگام توستعه  امکان استنفاا  از الیستد   ا کار ران محدوا و افزایش تعداا    10

 نیروی انسانی شرکت

صترفه  وان شن  رای خریدار   هستاز مداستب  مقرونهای اننهاب ی  فارستییکی از شتاخ 
های کوچ  اارای ستی  یا شترکتأهای تاز  ت الهصتو  این شتاخ   رای شترکتاستت  عتی

 ا کار ران محدوا و  ا هزیده  زستااهمیت  یشتنری استت   دا راین وهوا امکان تتیه فارستی
های  ستاز شترکت ستامانهکمنر ستوامدد خواهد  وا  از همین رو این امکان ار محصتو  فارستی

ها  ر استا  انداز  ستازمان خوا نستیت  ه تتیه محصتو  ابدام مدیریت وهوا اارا تا شترکت
ها  است و شرکتنمایدد  نکنه حائز اهمیت ار این زمیده وهوا امکان افزایش تعداا کار ران  

النفاوت بیمت تعداا کار ران  ار صتتورت توستتعه نیروی انستتانی خوا تدتا  ا پرااخت ما  ه
 ساز نمایدد ابدام  ه افزایش کار ران فارسی



 

 

  گریدهای با ل ویرایش   Unifiedمحیک    های مهنتف  هش  نمایش تاریخ شتتتمستتتی ار  11

 های مهنتفو  هش Unifiedمحیک  های هدیدکدنر 

   Unified( ار محیک کتسی  و Editable gridنمایش تاریخ شمسی ار گریدهای با ل ویرایش )
 
 

 ها  ه صورت شمسی نمایش فیتدهای تاریهی ار هدر فرم 



 

 

 Unified :Calendar controlهای هدید محیک نمایش تاریخ شمسی ار کدنر  
 

 Unified :board Kanbanهای هدید محیک نمایش تاریخ شمسی ار کدنر  



 

 

نمایش چارت  ر استا  روز  هفنه  ما  و ستا   ا تاریخ شتمستی ار محیک کتستی  و    12

Unified 

 

های تتفدی و  تما      ها  ااشتیوراها  نمواارهاپشتنییانی و نمایش تاریخ شتمستی ار گزارش   13

 CRMهای ایگر کتیه فعالیت

شتد   ر ستیستنم  های ز انی نصتبپشتنییانی از ستایر  ستنه ستاز و  زمان فارستی امکان نصتب هم  14

 هاو عدم ایجاا اخت  ار اهرای شن

 افزار و نمایش تقویم شمسی ار خروهیهای نرمپشنییانی از خروهی  15

 همتوری استمی ایران-ز ان فارسیعدم اسنفاا  از کد ز ان عر ی و اارای کد   16

   google chrome   IE   Firefox   Edgeاز همتته    کتیته مرورگرهتا   (  تاcompatibleستتتازگتاری )  17

safari  opera 


