
  به نام خدا
  

  »لوتوس«ی رون سازمانراه اندازی سیستم اطالع رسانی د

  
و دسرتسی  اطالع رسانی رسیع و سازمان مرکزی،شبکه فروش، شعبه ها ارتباط مؤثر میان �ایندگان  نرم افزار لوتوس به منظور ایجاد

  .است طراحی شده و صنعت بیمه سازمانیدرون اطالعات و اخبار سیستم های مورد استفاده و به �ایندگان محرتم آسان 
ابط عمومی و سایر پیام ها و اطالعیه های رو  بی درنِگ دریافت ش� �اینده گرامی می توانید با استفاده از نرم افزار لوتوس ضمن 

، دسرتسی به فرم ها و فایل های »آیینه پاسارگاد«رشکت و صنعت بیمه در بخش اطالع از اخبار مهم ، پیام هاواحدها در بخش 
دسرتسی به ش�ره  و طرح های تبلیغاتیدر بخش ، دسرتسی به �ونه طرح های تبلیغاتی فرم ها و فایل هامورد نیاز در بخش 

؛ به �امی سیستم های مربوط اطالعات �اس و پیام کوتاهدر بخش  شعبه ها و سازمان مرکزیکارکنان با پیام رسانی و های �اس 
نیز به صورت متمرکز و ...  آمار و گزارش ها، صدور بیمه نامه عمر و تأمین آتیه، رتال استعالمو پ، سایبان سامانهبه �ایندگی نظیر 

  دسرتسی داشته باشید.
  هستیم. پیشنهاد و انتقادشنهادات سازنده ش� از طریق بخش منتظر دریافت دیدگاه ها و پی

  
----------------------------------------  

  راهن�ی راه اندازی :
 
  �ایید.دریافت نیز از آدرس زیر  دریافت نکرده اید می توانید آن را فایل نصب نرم افزار لوتوس رااگر .  ۱

http://lotus.pasargadinsurance.ir  
  . و نرم افزار را نصب کنیدرا اجراء  LotusSetup.exeفایل .  ۲

و به ابتدای کد چهاررقمی �ایندگی خود به عنوان نام کاربری  4 می توانید با افزودن در پنجره باز شده با �اد اثر انگشت،.  ۳

  د.شویلوتوس خود وارد  FTPرمزعبور مربوط به سایت درج 
  

رمز خود را بازیابی         کلید چشمک زن وارد شده نادرست باشد پس از تأیید پیام خطا می توانید از طریق رمز چنانچه! توجه
   �ایید.

  
  :. (آقای آرام) آماده پاسخگویی به پرسش های احت�لی �ایندگان درخصوص این نرم افزار خواهد بود۱۱۳۸ش�ره تلفن داخلی .: 
  
  

  »IT -توسعه نرم افزارهای غیرفنی  اداره«

http://lotus.pasargadinsurance.ir

