
 راهنمای سیستم مدیریت جلسات آنالین وستا ) وستا الیو (

 مدیریت

 ورود به سیستم

 
پس از وارد کردن آدرس سیستم وستا الیو ؛ با نام کاربری و رمز عبوری که توسط کارشناسان شرکت فناوران 

 عالم شده است ؛ وارد سیستم شوید.ااطالعات وستا به شما 



 , سیستم پیام  عدم موفقیت می دهد. در صورت وارد کردن اطالعات غلط

 پس از ورود به سیستم به صفحه داشبورد منتقل می شویم

 



.برای برای شما تعریف شده است را مشاهده کنید امروز پیش رو که جلسه 6در ویجت جلسات ؛ می توانید 
 مشاهده سایر جلسات نیز می توانید بر روی ادامه کلیک کنید.

 الین ؛ افرادی که در حال حاضر در سیستم حضور دارند را مشاهده می کنید.در قسمت ویجت افراد آن 

  در ویجت تقویم ؛ می توانید جلسات پیش رو را در تاریخهای متناظر جلسات ببینید.

 برای تغییر تنظیمات سیستم ؛ ادمین می تواند ازمنوی تنظیمات ؛ گزینه مد نظر خود را انتخاب کند

"تنظیمات ایمیل" می توانید تنظیمات سرویس با انتخاب گزینه 
دهنده ایمیل و همچنین عناوین متناظر برای جلسات را وارد کنید 

 مثال کالس ها یا ...

نیز در این قسمت وارد می شود و  با   SMTPتنظیمات سرور 
فشردن دکمه ارسال ایمیل تستی نیز می توان تنظیمات سرویس 

 را اعتبار سنجی کرد  SMTPدهنده 



 

 

 ایمیل از این آدرس ارسال می شود

 مثال کالس

 مثال کالسها

 مثال کالسهای

 

 

 

 

 SSLتنظیم فعال یا غیر فعال بودن 

 

 



در قسمت تنظیمات پیامک نیز با استفاده از اطالعاتی که ارائه دهنده سرویس پیامک به شما داده است و 
 را عملیاتی کنیدبا کمک کارشناسان وستا می توانید سیستم پیامک سیستم خود 

اعتبار سنجی شوند نیز باید آدرس دامین   Active Directoryبرای این که کاربران سیستم بتوانند از طریق 
Active Directory  .در قسمت تنظیمات اکتیو دایرکتوری وارد شود 

را به آن ها پس از تنظیم کردن این موارد می توانیم جلسات یا کالسهای مورد نیاز را ساخته و کاربران 
 اضافه کنیم.

اکنون برای ساخت جلسه جدید ؛ می توانیم روی منوی  جلسات کلیک کنیم.)دقت کنید که عنوان های 
و جلسه و ... قابل تغییر است اما در این راهنما به صورت جلسه ای از سیستم استفاده شده جلسات 

 است(

می توانیم در صفحه جدید یک پوشه 
نید که نام هم بسازیم ولی دقت ک

پوشه ها بهتر است به صورت 
 انگلیسی باشد.

برای ساخت جلسه جدید روی دکمه 
 "جلسه جدید " کلیک می کنیم.



فیلد نام ، جهت نمایش به کاربر مورد استفاده 
لذا باید به اندازه کافی گویای  قرار می گیرد

 محتوای جلسه باشد.

در قسمت آدرس نیز می توانید آدرس دلخواه 
ا وارد کنید اما دقت کنید که آدرس ها کالس ر

است لذا از اسامی    Uniqueدر کل سیستم 
 خاص تری استفاده کنید.

سپس تاریخ شروع و پایان را مشخص می 
کنیم.جلسات در این بازه در دسترس خواهند 
 بود.وارد کردن این اطالعات به ما امکان 
می دهد که پس از سپری شدن زمان مشخص 

 شده , از این جلسه نتوانند استفاده کنند. 

بعدا در قسمت ایجاد جلسه می توانیم کاربران 
 را در بازه های کوچکتر محدود کنیم.

 



در این قسمت اطالعات مورد نظر خود را وارد 
نموده و با فشردن دکمه بعدی ؛  وارد قسمت 

 انتساب اعضا می شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در این قسمت در سمت راست ؛  
کاربران موجود را مشاهده کرده و در 
سمت چپ ؛ کاربرانی که جزو اعضای 
جلسه هستند به همراه نقششان 

 قابل مشاهده هستند .

برای انتساب اعضا به این جلسه ؛ 
کاربران را انتخاب کرده و سپس دکمه 

 افزودن را می زنیم.

 کاربر نیزبرای تغییر نقش یک 
می توانیم کاربر را انتخاب کرده و از 
قسمت "انتخاب نقش" نقش مد نظر 
خود را با زدن دکمه اعمال در آن 

 جلسه برای کاربر تنظیم  کنیم.

 

 



در ستون  در ضمن برای جستجوی افراد
ز قسمت نیز می توان ا سمت راست

Search   موجود استفاده کرد و بر
اساس نام کاربری و نام و نام خانوادگی 
؛ کاربران سیستم را پیدا کرده و به 

 جلسه منتسب نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 پس از اینکه این کار را انجام دادیم ؛ 

 وارد قسمت مشاهده جلسه های این آیتم می شویم.یعنی در این قسمت صفحه زیر را مشاهده می کنیم.

 
یم جلسات روزانه را  نیز به صورت محدود شده از ساعت .. تا می توان

 ساعت .. به این قسمت اضافه کنیم.

مه افزودن برای این کار ؛ در قسمت مشاهده لیست جلسات ؛ باید روی دک
 جلسه کلیک کرد و اطالعات زمان جلسه را وارد نمود.

یعنی ساعت در کنار دقیقه قابل   Hour:Minuteمدت زمان به صورت 
انتخاب است.)دقت کنید که این قسمت برای مدت زمان استفاده می 

 شود نه برای انتخاب یک زمان خاص(



 بعد از ایجاد جلسه ؛ این اطالعات را به این صورت مشاهده می کنیم

 
استفاده کند.در این روش  : لینکی است که برای استفاده از آن شخص باید از سیستم وستا الیولینک مهمان 

؛ شما نیازی به وارد کردن اسم جدیدی برای شناسه کاربری ندارید و افراد با نام کاربری خود که در سامانه 
ثبت شده است ؛ وارد سیستم می شوند و اگر وارد سیستم نشده باشند ؛ پس از ورود با همان اطالعات 

 شت.کاربری خود امکان ورود به سیستم را خواهند دا

در صورتی که شخص وارد سیستم نشده باشد ، نیز می تواند با انتخاب نام کاربری دلخواه و بدون ورود به 
 سیستم , از کالس مجازی استفاده کند.

این روش مناسب برگزاری جلساتی است که تعدادی از کاربران آن از سیستم وستا الیو استفاده می کنند و 
 ه نیز داخل سیستم امانت ندارند مانند جلسات دفاعیه با حضور اساتید مدعوتعدادی از افراد استفاده کنند

 Adobeلینک مستقیم : لینکی است که کال وارد سیستم وستا الیو نمی شود و مستقیما از صفحه ورود 
Connect   برای ورود به سیستم استفاده می کند. در صورتی که شخص بخواهد با اکانت خودش وارد شود

 برای او ساخته شده باشد.  Adobe Connectاربری در ؛ باید ک



این روش مناسب زمانی است که شما می خواهید یک جلسه را برای تعداد زیادی از افراد برگزار کنید اما 
 شناسایی هویت شرکت کننده برای شما اهمیتی ندارد مثل کنفرانس ها و ارائه های علمی.

.برای حذف جلسه از منوی جلسات ف کرده و یا ویرایش کنیدشما می توانید جلسات ایجاد شده را حذ
 استفاده نمایید.

 
  



تمامی جلسات ایجاد 
شده شما در صفحه 
داشبود و در ویجت 
جلسات نشان داده می 
شوند و جلساتی که برای 
آنها تاریخ شرکت 
مشخص شده است ؛ نیز 
در ویجت تقویم قابل 

 مشاهده هستند

 

 

 

 

 

 



 کاربران نیز یم توانیم از منوی مدیریت و گزینه کاربران و گروه ها استفاده کنیمبرای مدیریت 

در این سیستم برای سهولت 
استفاده و جلوگیری از پیچیدگی 
سیستم ، نقشهای کاربر  به دو 
نقش استفاده کننده و مدیر 
محدود شده است که این نقش 
نیز هنگام ایجاد کاربر ؛ قابل 

 انتخاب است.

 

 

 

 

 

 

 



پس از ایجاد کاربر ؛ می توان او را در گروه هایی 
اضافه نمود تا که از پیش ساخته شده اند ؛ 

مدیریت این کاربران از داخل ادوبی کانکت 
 راحت تر باشد.

 
 

 



پس از ایجاد کاربر می توان در صورت تنظیم بودن 
سیستم پیامک و ایمیل ؛ اطالعات کاربری را برای او 

 ؛ ارسال نمود.

این شکل یک نمونه پیام قابل ارسال را مشاهده در 
 می کنید.

برای استفاده از پیامک نیز می توانید از شرکتهای 
راهکار سرزمین هوشمند ؛ رهیاب رایانه گشتر ؛ مگفا 

 استفاده کرد. ستیران و 

 

 

 

 

 

 



 برای مشاهده نمای کلی جلسات در ماه فعلی نیز می توان از تقویم جلسات استفاده کرد

 
در شکل سمت راست ؛ نمای زوم شده یک جلسه که در تقویم جلسات 
قابل نمایش است را مشاهده می کنید که در همی جا نیز لینک ورود 
به جلسه ؛ وجود دارد و می توان مستقیم از این صفحه به جلسه وارد 

 شد.

  Mouseسایر اطالعات جلسه نیز به صورت خالصه با قرار دادن نشانگر 
 جلسه ؛ قابل مشاهده است. روی عنوان


