TARTIWEB KURULUM KILAVUZU
1. www.tartiweb.com adresinde bulunan

paket seçimlerinden bir tanesi seçilerek " ÖN BAŞVURU" formu doldurulmaktadır.

Bu form doldurularak "Gönder" butonuna basılır ve Sistem tarafından yaratılan bu talep "Merkez" e
gönderilir.

2. Merkeze gönderilen bu talep hemen değerlendirmeye alınarak , talep sahibinin vermiş olduğu
bilgiler nispetinde "Uzman Kullanıcı" için sisteme tanım yapılır ve sistem yaratılan yeni Uzman
Kullanıcı için otomatik şifre bildirimini, formda yer alan e-mail adresine aşağıdaki şekilde yapar.
Böylece artık sistemi yapmış olduğunuz paket seçimine göre kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. www.tartiweb.com adresi üzerinden, sistemin bir parçası olan,ayrıca veri saklama ve raporlama
hizmetini offline konumda iken de yapmanızı sağlayan masa üstü yazılımın bilgisayarınıza indirilmesi
gerekmektedir.
Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır.

www.tartiweb.com sayfasının alt bölümünde yer alan "İNDİRİN" butonu tıklanır.

Sistem size Kullanmış olduğunuz İşletim Sistemini ve bilgisayarınızın özelliklerine uygun olarak
indirmeniz gereken yazılımı sorar. LÜTFEN BİLGİSAYARINIZIN ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLAN SÜRÜMÜ
İNDİRİNİZ.
BİLGİSAYRINIZIN ÖZELLİKLERİNE AİT BİLGİLERE
Bilgisayarım (mouse sağ klik) + Özellikler

4. Bilgisayarınız bu komutla birlikte İndirme işlemine başlayacaktır. Bu işlem bilgisayarınızın hızına ve
internet bağlantınızın hızına göre 5 ila 20 dk arasında bir süre alabilir.

KURULUM TAMAMLANDIKTAN SONRA BİLGİSAYARINIZI TEKRAR BAŞLATINIZ.

5. Bilgisayarınızda sol alt köşede indirme işlemini görüntüleyebilirsiniz. İndirme işlemi
tamamlandığında lütfen mouseniz ile çift klik yaparak programı çalıştırınız.

Gelen ekranda "Çalıştır" butonunu kullanınız.

6. Program yüklenip masa üstünüzde yaratılan program simgesini mousenizin sağ butonuna basarak
yalnızca 1 kez "Yönetici Olarak Çalıştır" işlemi ile çalıştırınız.

7. Programınız çalışacak ve aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Lütfen size gönderilmiş olan e-mail
konfirmasyonunu ve şifrenizi giriniz.

8. Aşağıdaki şekilde sizi karşılayacak olan programa ait Ana Sayfa sizi yapmak istediğiniz işlemler için
yönlendirecektir.

9.İşlemler;
Yeni bir Danışan kaydı aşağıdaki buton vasıtası ile yaratılabilir,

Buton tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir.
Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
Danışanınıza ait e-mail adresi doğru olmalıdır, aksi takdirde sistem tarafından yaratılan herhangi bir
bildirim kendilerine ulaşmayacak ve internet üzerinden görüntülemeler sağlanamayacaktır.

Doğru olarak tarafınızdan doldurulan bilgiler, sağlıklı Analiz almanızı sağlar.
En altta yer alan butonda seçili olan "EVET" Danışanınızın e-mail adresine otomatik olarak üretilen bir
şifrenin gitmesini ve internet üzerinden bu şifre ile kendine ait verileri görüntüleyebilmesini sağlar.
DANIŞANINIZA BU HİZMETİ VERMEK İSTEMİYOR İSENİZ,LÜTFEN BUTONU "HAYIR" YAPINIZ.

Üyelerin Görüntülenmesi, Danışmanlığını yaptığınız ve Uzman Kullanıcı tarafından yaratılan Üyeleri
görüntüleme sayfasıdır

BU SAYFA ÜZERİNDEN ANALİZ İŞLEMİNİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.
Analiz işlemi Üye Seçimi yapıldıktan sonra, aşağıdaki ekranda görülebileceği gibi "CİHAZ SEÇİMİ"
yapılarak gerçekleştirilebilir.

Tüm üyelerinize ait yapmış olduğunuz Analizleri aşağıdaki butona basarak görüntüleyip
raporlayabilirsiniz.

Lisans durumunuzun ve Son Kullanıcı Sözleşmenizin yer aldığı görüntüleme butonu aşağıdadır.

10. Tartı Web Masaüstü uygulama ile yapmış olduğunuz ölçümleri tartiweb.com üzerinden
ulaşacağınız "Uzman Girişi" ile internet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

11. Uzman girişini İşlemleri gerçekleştiren uzmanlar ve Danışan girişini ise işlemi gerçekleştiren
uzmanların Danışanları "Analiz Verilerine" ulaşmak için kullanmaktadır.

Uzman butonu tıklandığında yukarıdaki gibi bir sayfa açılacak olup, bu sayfaya erişim kayıtlı olan email adresiniz ve şifreniz ile yapılabilmektedir.
12. Sayfaya giriş yaptıktan sonra Menü de yer alan butonlar verilerinize erişim konusunda sizi
yönlendirecektir.

DANIŞANLARIN GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ
Tartı Web Masaüstü uygulama ile yapılmış olan Danışana ait ölçümler Danışan tarafından
tartiweb.com üzerinden ulaşacağı "Danışan Girişi" ile internet üzerinden görüntüleyebilirler. Uzmanın
yetkilendirdiği Danışanlar için sistem ilgili e-mail hesabına şifre bildirimi yapar ve Danışan da kendi
ölçümlerini böylece internet üzerinden görüntüleyebilir.

İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİ İLE.

TARTI MEDİKAL DIŞ TİC VE PAZ LTD.ŞT. www.tarti.com beşiktaş istanbul -0212 3271005

