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 -۱ققنوس چیست؟
ق ZZقنوس ن ZZرم اف ZZزار ان ZZدروی ZZدی ط ZZراح ZZی ش ZZده ب ZZرای ب ZZهینه س ZZازی رون ZZد ان ZZجام م ZZأم ZZوری ZZت ه ZZای ارج ZZاع ش ZZده ب ZZه
پشZZتیبانZZان تZZحت نZZظر شZZرکZZت ف Zنآوا کZZارت و ثZZبت مZZوقZZعیت جZZغرافZZیایZZی پZZذیZZرنZZده هZZای مZZربZZوط بZZه ایZZن سZZازمZZان
میباشد.
هZمکاران و پشZتیبانZان ایZن شZرکZت مZیتوانZند بZا دریZافZت و نZصب ایZن نZرم افZزار از سZایZت فZنآوا کZارت ،بZالفZاصZله
پZس از ثZبت مZامZوریZت هZا در شZرکZت فZنآوا ،از طZریZق ایZن نZرمافZزار در جZریZان جZزیZیات مZأمZوریZت ارجZاع شZده بZه
خZZود قZZرار گZZیرنZZد و هZZمچنین پZZس از انZZجام مZZأمZZوریZZت ارسZZال شZZده ،گZZزارش مZZربZZوط بZZه مZZأمZZوریZZت را در سZZامZZانZZه
ققنوس ثبت نمایند.
ق ZZقنوس ب ZZا اس ZZتفاده از ام ZZکان  GPSت ZZلفن ه ZZمراه ه ZZوش ZZمند ان ZZدروی ZZد ،ب ZZه سیس ZZتم پش ZZتیبان ZZی از پ ZZذی ZZرن ZZده ه ZZای
تZحت نZظر شZرکZت فZنآوا کZارت ایZن امZکان را مZیدهZد کZه ضZمن سZامZانZدهZی مZأمZوریZت هZای مZربZوط بZه پشZتیبانZان
در دس ZZتگاه ان ZZدروی ZZد ای ZZشان ،ب ZZا دری ZZاف ZZت و ذخ ZZیره اط ZZالع ZZات ج ZZغراف ZZیای ZZی پ ZZذی ZZرن ZZدگ ZZان ،ب ZZا ن ZZمای ZZش م ZZوق ZZعیت و
وضعیت پذیرنده در دستگاه پشتیبان مربوط به آن ،روند انجام مأموریت ها را سهولت بخشد.
در ادامه این مستند به معرفی بخش های این نرم افزار و نحوه استفاده از آن ها میپردازیم؛
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 -۲حساب کاربری من
در صZورتZی کZه اطZالعZات شZما از جZمله کZد مZلی ،شZماره مZوبZایZل و ایZمیل نZمایZندگZی مZربZوطZه در فZنآوا کZارت بZه
درس ZZتی ث ZZبت ش ZZده ب ZZاش ZZد ،ط ZZی ح ZZداک ZZثر  ۲۴س ZZاع ZZت آی ZZنده ی ZZک پ ZZیام ZZک ح ZZاوی رم ZZز ع ZZبور خ ZZود در ای ZZن س ZZام ZZان ZZه
دریZZافZZت خZZواهZZید نZZمود .در غZZیر ایZZن صZZورت مZZیتوانZZید اطZZالعZZات حZZساب
کZاربZری خZود را از نZمایZندگZی مZربZوط بZه خZود دریZافZت نZمایZید و یZا بZرای
تصحیح اطالعات مذکور نزد شرکت فنآوا اقدام فرمایید.
پ ZZ Zس از دری ZZ Zاف ZZ Zت و ن ZZ Zصب ن ZZ Zرم اف ZZ Zزار ان ZZ Zدروی ZZ Zد و ه ZZ Zمچنین دری ZZ Zاف ZZ Zت
اطZالعZات حZساب کZاربZری خZود مZی تZوانZید از طZریZق صZفحه مZقابZل کZه بZه
عZZنوان اولZZین صZZفحه نZZرم افZZزار نZZمایZZش داده خZZواهZZد شZZد اقZZدام بZZه ورود
به سامانه فرمایید.
دقت کنید که نام کاربری شما برابر کد ملی ده رقمی شما میباشد.
پZZ Zس از ورود کZZ Zد مZZ Zلی خZZ Zود و ورود رمZZ Zز عZZ Zبوری کZZ Zه از طZZ ZریZZ Zق پZZ ZیامZZ Zک
دریZافZت کZرده ایZد ،بZا انZتخاب گZزیZنه ورود بZه صZفحه بZعد مZنتقل خZواهZید
شد.
صفحه ورود ققنوس

در ایZZن صZZفحه از شZZما خZZواسZZته مZیشZZود رمZZز عZZبور جZZدیZZدی بZZرای خZZود
ان ZZتخاب ن ZZمای ZZید .ای ZZن ص ZZفحه ه ZZر  ۳۰روز ی ZZک ب ZZار مج ZZددا ن ZZمای ZZش داده
خZواهZد شZد و از شZما خZواسZته مZیشZود رمZز عZبوری جZدیZد و مZتفاوت از
رمز عبور پیشین را وارد نمایید.
پس از انجام این مرحله شما وارد صفحه اصلی نرم افزار میشوید.

تغییر رمز عبور
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 -۳نحوه کار با نقشه آنالین ققنوس
نZقشهای کZه هZم اکZنون مZشاهZده مZیکنید نZقشه آنZالیZن قZقنوس مZیبZاشZد .ایZن نZقشه بZرای نZمایZش نZیاز بZه اتZصال
به اینترنت دارد .شما همواره میتوانید با اتصال به اینترنت از این نقشه استفاده نمایید.
در گZوشZه پZایZین و راسZت بZرنZامZه گZزیZنهای بZرای نZمایZش مZوقZعیت مZکانZی شZما وجZود دارد .بZا روشZن کZردن GPS
دسZZتگاه ،مZZوقZZعیت مZZکانZZی شZZما در نZZقشه قZZقنوس نZZمایZZش داده خZZواهZZد شZZد .بZZا فشZZردن گZZزیZZنه مZZذکZZور ،نZZقشه بZZر
روی نشانگر آبی رنگ که نمایش دهنده موقعیت شماست متمرکز خواهد شد.
ب ZZرای ان ZZجام ه ZZر گ ZZون ZZه ع ZZملیات ZZی از ق ZZبیل ث ZZبت پ ZZذی ZZرن ZZده و ان ZZجام م ZZأم ZZوری ZZت در ای ZZن س ZZام ZZان ZZه الزم اس ZZت پ ZZیش از
اقZدام ،صZحت مZوقZعیت نZمایZش داده شZده تZوسZط نZشانZگر آبZی را بZررسZی فZرمZایZید .در صZورت مZغایZرت مZوقZعیت
ایZن نZشانZگر بZا مZوقZعیت شZما ،کZافیسZت بZرای لحZظاتZی گZزیZنهی  GPS, Mobile Data, Wi-FiدسZتگاه خZود
را روشZZن نZZمایZZید تZZا نZZرم افZZزار ظZZرف کZZمتر از  ۱دقZZیقه مZZوقZZعیت
نشانگر را تصحیح نماید.
پ ZZس از ای ZZن ت ZZصحیح م ZZیتوان ZZید رون ZZد پ ZZیش روی خ ZZود را ادام ZZه
دهید.
الزم بZZه ذکZZر اسZZت کZZه بZZنا بZZر هZZر دلZZیلی هZZمانZZند عZZدم اتZZصال بZZه
ای ZZنترن ZZت اگ ZZر ام ZZکان ن ZZمای ZZش ن ZZقشه وج ZZود ن ZZداش ZZته ب ZZاش ZZد و ی ZZا
ح ZZتی اگ ZZر ن ZZقشه آف ZZالی ZZن ن ZZیز دری ZZاف ZZت نش ZZده ب ZZاش ZZد ،ب ZZا روش ZZن
ک ZZ Zردن  GPS, Wirelessدس ZZ Zتگاه ،م ZZ Zوق ZZ Zعیت ش ZZ Zما ب ZZ Zر روی
ن ZZقشه ت ZZصحیح ش ZZده و ان ZZجام ع ZZملیات ب ZZر ای ZZن اس ZZاس م ZZعتبر
خواهد بود.

نقشه آنالین ققنوس
نشانگر آبی نمایانگر موقعیت شماست
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 -۴نحوه کار با نقشه آفالین ققنوس
نZقشه آفZالیZن قZقنوس مZیتوانZد ایZن امZکان را بZه پشZتیبان بZدهZد کZه بZدون اتZصال بZه ایZنترنZت نZیز بZتوانZد نZقشه را
مZZشاهZZده نZZمایZZد .بZZرای اسZZتفاده از ایZZن امZZکان کZZافیسZZت از درون مZZنو اصZZلی بZZرنZZامZZه گZZزیZZنه دریZZافZZت نZZقشه را
انZتخاب کZرده ،سZپس نZقشه نZمایZش داده شZده را در محZدوده مZورد نZظر خZود تZنظیم نZمایZید و پZس از تZنظیم آن
مطابق نیاز خود ،گزینه دریافت را فشرده و تا پایان دانلود آن تأمل فرمایید.
پ ZZس از ان ZZجام ای ZZن م ZZرح ZZله ،ب ZZا ورود ب ZZه ص ZZفحه ن ZZقشه و فش ZZردن گ ZZزی ZZنه ن ZZقشه آف ZZالی ZZن در ک ZZنار گ ZZزی ZZنه ت ZZنظیم
مZوقZعیت ،مZیتوانZید از نZقشه محZدوده مZورد نZظر خZود در نZقشه آفZالیZن کZه پZیش از ایZن دریZافZت کZردیZد ،اسZتفاده
نمایید.

دریافت نقشه آفالین

نقشه آفالین ققنوس
نشانگر آبی نمایانگر موقعیت شماست
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 -۵روند ثبت موقعیت جغرافیایی پذیرنده در ققنوس
 یZZکی از مZZهم تZZریZZن مZZؤلZZفه هZZای اسZZتفاده از نZZرم افZZزار قZZقنوس ثZZبت مZZوقZZعیت جZZغرافZZیایZZی پZZذیZZرنZZده هZZاسZZت کZZه در
ضمن آن بررسی اطالعات موجود از پذیرندگان در پایگاه های داده فنآوا نیز صورت میگیرد.
این فرآیند در دو مرحله صورت میگیرد؛
مZZرحZZله اول شZZامZZل ارسZZال شZZماره پZZایZZانZZه پZZذیZZرنZZده مZZیباشZZد کZZه از طZZریZZق گZZزیZZنه قZZرمZZز رنZZگ پZZایZZین نZZقشه صZZورت
مZZیگیرد .بZZا ورود بZZه ایZZن صZZفحه از شZZما شZZماره پZZایZZانZZه مZZورد نZZظر شZZما خZZواسZZته خZZواهZZد شZZد .پZZس از ارسZZال،
شZما بZه لیسZت دسZتگاه هZای ثZبت شZده خZود هZدایZت مZیشویZد کZه در آن لیسZت وضZعیت دسZتگاه هZای ثZبت شZده
خZود را مZشاهZده مZینZمایZید .بZا فشZردن آخZریZن دسZتگاه ،اطZالعZات آن دسZتگاه بZرای شZما بZه نZمایZش در خZواهZد
آمد.
در مZرحZله دوم ،در صZورت تZطابZق اطZالعZات دریZافZت شZده بZا پZذیZرنZده مZورد نZظر ،بZا فشZردن گZزیZنه ثZبت پZذیZرنZده،
اطZالعZات ایZن پZذیZرنZده ضZمن ثZبت در سZامZانZه قZقنوس ،در دسZتگاه شZما ذخZیره خZواهZد شZد کZه در رونZد دریZافZت
مZZأمZZوریZZت هZZا بZZه ایZZن اطZZالعZZات دسZZترسZZی خZZواهZZید داشZZت .در صZZورت عZZدم تZZطابZZق اطZZالعZZات ،بZZا حZZذف گZZزیZZنه
تایید صحت اطالعات ،امکان ارسال گزارش مغایرت برای شما فراهم خواهد شد.

اطالعات پذیرنده درخواست شده

لیست پذیرنده های ثبت شده
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فرم ثبت پذیرنده

 -۶دریافت مأموریت در ققنوس
در زمZZان ارجZZاع مZZأمZZوریZZت در قZZقنوس ،سZZامZZانZZه قZZقنوس بZZرای دسZZتگاه شZZما پZZیامZZکی حZZاوی اطZZالعZZات مZZأمZZوریZZت
ث ZZبت ش ZZده ارس ZZال م Zیک ZZند .ب ZZا دری ZZاف ZZت ای ZZن پ ZZیام ZZک ن ZZرم اف ZZزار ق ZZقنوس ش ZZما را از ث ZZبت م ZZأم ZZوری ZZت ج ZZدی ZZد م ZZطلع
خZواهZد سZاخZت .بZا فشZردن نZوتZیفیکیشنی کZه نZرم افZزار بZرای شZما ایZجاد کZرده ،وارد صZفحه جZزیZیات مZأمZوریZت
خواهید شد.
لیسZت مZأمZوریZت هZای شZما از طZریZق گZزیZنه کZارتZابZل درون مZنوی اصZلی نZیز قZابZل دسZترسZی اسZت .هZمچنین در
صZZورتZZی کZZه مZZأمZZوریZZت ارسZZال مZZربZZوط بZZه پZZذیZZرنZZده ای بZZاشZZد کZZه پZZیش از ایZZن مZZوقZZعیت جZZغرافZZیایZZی آن در قZZقنوس
ثZبت شZده بZاشZد ،بZه صZورت عZالمZت قZرمZز رنZگ درون نZقشه بZه نZمایZش در خZواهZد آمZد کZه بZا فشZردن ایZن عZالمZت
به صفحه جزئیات مأموریت منتقل میشوید.
از آنZجایZی کZه نZحوه دریZافZت مZأمZوریZت در قZقنوس مZبتنی بZر پZیامZک اسZت ،تZطابZق شZماره تZلفن هZمراه پشZتیبان
با اطالعات ثبت شده در فنآوا الزامی میباشد.

کارتابل ققنوس
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 -۷روند ثبت انجام مأموریت در ققنوس
از آنZجایZی کZه مZوقZعیت مZکانZی در هZنگام انZجام مZأمZوریZت در ایZن سZامZانZه حZائZز اهZمیت مZیبZاشZد ،الزم اسZت تZا
هZمانZند رونZد ثZبت پZذیZرنZده ،پZیش از اقZدام بZه ثZبت انZجام مZأمZوریZت ،صZحت سZنجی مZکان نZشانZگر آبZی در نZقشه
انZZجام شZZود .پZZس از انZZتخاب مZZأمZZوریZZت مZZورد نZZظر از کZZارتZZابZZل و مZZشاهZZده اطZZالعZZات مZZربZZوط بZZه آن ،مZZیتوانZZید بZZا
فشZردن گZزیZنه ثZبت مZأمZوریZت ،اتZمام آن را ثZبت نZمایZید .هZمچنین در صZورت وجZود هZرگZونZه مZشکل جهZت گZزارش،
میتوانید باحذف گزینه تایید انجام مأموریت نسبت به ارسال گزارش اقدام نمایید.

جزییات مأموریت
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 -۸تنظیمات ققنوس
نZرم افZزار قZقنوس عZالوه بZر ایZجاد ارتZباط بZا سZامZانZه خZود در بسZتر ایZنترنZت ،امZکان بZرقZراری ارتZباط بZا سZامZانZه
در بسZZتر پZZیامZZک را نZZیز فZZراهZZم آورده اسZZت ،بZZدیZZن گZZونZZه کZZه تZZمامZZی فZZرآیZZند هZZای ذکZZر شZZده در صZZفحات قZZبل بZZه
اسZتثنأ دریZافZت نZقشه هZا ،در صZورتZی کZه اتZصال بZه ایZنترنZت بZرقZرار نZباشZد ،از طZریZق ارسZال پZیامZک بZه سZامZانZه
و دریافت پاسخ از طریق پیامک انجام خواهد شد.
ب ZZه ع ZZنوان م ZZثال از ای ZZن ام ZZکان م Zیت ZZوان ب ZZرای ورود ب ZZه س ZZام ZZان ZZه ،ث ZZبت پ ZZذی ZZرن ZZده و دری ZZاف ZZت اط ZZالع ZZات آن و ث ZZبت
گزارش انجام مأموریت در زمانی که امکان اتصال به اینترنت وجود ندارد استفاده کرد.
این امکان اختیاری بوده و از طریق صفحه تنظیمات ققنوس قابل غیر فعال سازی میباشد.
الزم به ذکر است غیر فعال سازی این امکان در روند دریافت مأموریت ها تأثیری ندارد.
هZمچنین شZایZان ذکZر اسZت کZه در بZرخZی از دسZتگاه هZای انZدرویZد ،پZیامZک هZای دریZافZتی و ارسZالZی قZقنوس در
لیس ZZت پ ZZیام ZZک ه ZZای دس ZZتگاه ذخ ZZیره ن ZZخواه ZZد ش ZZد و در زم ZZان
دری ZZاف ZZت ن ZZیز پ ZZیام ZZی م ZZبنی ب ZZر دری ZZاف ZZت پ ZZیام ZZک ب ZZر روی دس ZZتگاه
شما نمایش داده نخواهد شد.
امZZا در بZZرخZZی دسZZتگاه هZZا ایZZن پZZیام هZZا ذخZZیره و اطZZالع رسZZانZZی
خ ZZ Zواه ZZ Zد ش ZZ Zد ک ZZ Zه جه ZZ Zت ع ZZ Zدم اش ZZ Zغال ف ZZ Zضای دس ZZ Zتگاه خ ZZ Zود
میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام نمایید.
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 -۹تغییرات حساب کاربری ققنوس
تغییرات حساب کاربری در ققنوس در  ۳حالت زیر امکان پذیر است؛
•

دریZZافZZت مجZZدد رمZZز عZZبور :ایZZن گZZزیZZنه از دو طZZریZZق امZZکان پZZذیZZر اسZZت ،درخZZواسZZت از نZZمایZZندگZZی
مZربZوطZه جهZت ارسZال مجZدد رمZز عZبور شZما از طZریZق سZامZانZه یZا تZکمیل فZرم درخZواسZت رمZز مجZدد
م ZZوج ZZود در ص ZZفحه اص ZZلی فZ Zنآوا ک ZZارت .پ ZZس از آن ش ZZما پ ZZیام ZZک م ZZرب ZZوط ب ZZه رم ZZز ع ZZبور خ ZZود را
دریافت کرده و مجددا پس از اولین ورود ملزم به تغییر رمز عبور فعلی خواهید شد.

•

انس ZZداد ح ZZساب ک ZZارب ZZری :در ص ZZورت ف ZZقدان دس ZZتگاه ش ZZما الزم اس ZZت ک ZZه ب ZZا اط ZZالع رس ZZان ZZی ب ZZه
نZمایZندگZی مZربZوطZه و یZا ورود بZه سZامZانZه ایZنترنZتی قZقنوس از طZریZق نZام کZاربZری و رمZز عZبور خZود،
از طZریZق پZنل مZدیZریZت کZاربZران نسZبت بZه انسZداد حZساب کZاربZری خZود اقZدام نZمایZید .بZا انسZداد
حZZساب ،در اولZZین اتZZصال دسZZتگاه مZZفقود شZZده بZZه سZZامZZانZZه نZZرم افZZزار بZZه صZZورت خZZودکZZار حZZساب
ک ZZارب ZZری ش ZZما را بس ZZته و اج ZZازه ع ZZملیات را ب ZZه آن دس ZZتگاه ن ZZمیده ZZد .الزم ب ZZه ذک ZZر اس ZZت انس ZZداد
حساب کاربری بازگشت پذیر میباشد.

•

ت ZZغییرات اط ZZالع ZZات پش ZZتیبان :ت ZZمام ZZی ت ZZغییرات م ZZرب ZZوط ب ZZه اط ZZالع ZZات ش ZZخصی پش ZZتیبان از ج ZZمله
شماره تماس ،تنها از طریق اطالع رسانی به شرکت فنآوا امکان پذیر خواهد بود.
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