راهنمای نرم افزار  NetBillبرای سرویس IN & Dialup

راهنمای راه اندازی
نرمافسار Netbillبرای
Dialup & IN

نگارش  1/6بهار 1393
تهیه کنندگان :مهدی قنبری  ،احمد ریاحی

www.ghasedak.com

1

IN & Dialup  برای سرویسNetBill راهنمای نرم افزار

2

www.ghasedak.com

راهنمای نرم افزار  NetBillبرای سرویس IN & Dialup

فْطؾت هغالة


--------------------------7 --------------------------------

 ACTIVE LICENCEزض NETBILL

ی HOLDER
 ایجاز  ISPزض ال ُ

--------------------------------------8
--------------------------------

ی HOLDER
 تؼطیف  RASزض ال ُ
 تؼطیف AS GROUP

--------------------------------10
------------------------------------------------------------------------------12
--------------------------------

 اًتهاب  NASایجاز قسُ تِ GORUP

----------------------13- --------------------------------

ی HOLDER
 ؾاذت ؾطٍیؼ زض  MANAGE SERVICEزض ال ُ
ی ISP
 ایجاز  VISPزض ال ُ

---------------------------------------------15
--------------------------------

ی هجوَػِ
ی ISPتطای VISPظ ض
 ایجاز ؾطٍیؼ زض ال ُ

----------------------------------------------------15

 ایجاز ؾطٍیؼ زض  VISPتطای  PERMITتِ SERVICE GROUP
 ایجاز  SERVICE GROUPتطای اًتهاب واضتطاى تِ ایى گطٍُّا
ی VISP
 ایجاز واضتط زض ال ُ

------------------------------------14

--------------------------------17

------------------------------------18

--------------------------------------------22
--------------------------------

IMPORT USER 

-----------------------------------------------23
--------------------------------

 چٌس هثال واضتطزی

--------------------------------------------------25
--------------------------------

www.ghasedak.com

3

IN & Dialup  برای سرویسNetBill راهنمای نرم افزار

4

www.ghasedak.com

راهنمای نرم افزار  NetBillبرای سرویس IN & Dialup

ػالئن ٍ ًىات تىاض ضفتِ زض ًَقتي ایي ضاٌّوا :

= ًىتِ هْن
= تَجِ

توضیحات راهنما
 -۱زض ایي ضاٌّوا هٌَی انلی تا ػالهت

(

) هكرم قسُ اؾت .

 -2ولیه ّای هَضزی زض نفحِ ّا تا ػالهت (

) ًوایف زازُ هی قَز .

زض ایي هؿتٌس ؾؼی قسُ هٌَّایی وِ تطای ضاُ اًساظی ؾطٍیؽ  IN ٍ Dialupهیتاقس تَضیح زازُ قَز .
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 Active Licenceزض Netbill
احتوا لثل اظ  Activeهیتایؿت ٍاضز پَؾتِ  1زض  Netbillقسُ ٍ زؾتَض ) (wget netbill.orgضا ٍاضز وطزُ ٍ تؼس اظ  %100قسى تِ
هطحلِ تؼس هطاجؼِ وٌیس .

زض الیِ ٍ Holderاضز  ٍ Optionظیط هجوَػِ آى ٍاضز  Licence Informationقَیس  SIDضا زض ؾایت  http://netbill.irزض لؿوت
زضذَاؾت ٍ Licenceاضز وٌیس ٍ تطای قطوت لانسن تفطؾتیس .
Holder  Options  Licence Information SID

زض هطحلِ تؼس ضٍی  Activateولیه وٌیس  Activation Code ٍ Serialضا وِ تَؾظ پؿت الىتطًٍیه  2تطای قوا فطؾتازُ قسُ ضا زاذل ایي
لؿوتّا ٍاضز وٌیس ٍ ضٍی  Activeولیه وٌیس

1
2

Shell
Email
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ایجاز  ISPزض الیِ Holder
هغاتك ؾاذتاض زضذتی  Netbillهیتایؿت زض الیِ  Holderیه  ISPایجاز ٍ ؾطٍیؽ هَضز ًظط ذَز ضا تِ آى هتهل وٌین تا ایي  ISPؾاذتِ قسُ اظ
ؾطٍیؿی وِ تِ آى هٌتهة هی قَز اؾتفازُ ًوایس  ،تِ تطتیة هطاحل ظیط ضا اًجام زّیس .
تطای هؼطفی ّ ٍ Access Serverوچٌیي ایجاز ؾطٍیؽ زض  Netbillیه  ISPتایس ؾاذتِ قَز تا تتَاى ایي گعیٌِ ّای ؾاذتِ قسُ ضا تِ

ISP

هَضز ًظط اتهال زاز.
Holder  Manage ISPs
تطای اضافِ وطزى یه ٍ ISPاضز  Manage ISPقسُ ٍ تط ضٍی زووِ

ولیه وٌیس نفحِ ظیط ًوایاى ذَاّس قس .

ISP Name o
یه ًام تطای  ISPتؼطیف وٌیس.

ISP Admin Username o
ًام واضتطی هسیط اضقس ( ISPوِ ّواى ًام  ISPذَاّس تَز).

ISP Admin Password o
ضهع ػثَض تطای هسیط  ISPهَضز ًظط.

ISP Admin Email o
 Emailهؼتثط تطای هسیط .ISP

Expire Date o
تاضید اًمضای  .ISPتسیْی اؾت پؽ اظ آى تاضید ولیِ واضتطاى ٍ  VISPتحت هسیطیت ایي  ISPاهىاى ٍضٍز تِ ؾیؿتن ًرَاٌّس زاقت ..
تا ولیه تط ضٍی زووِ  Moreهیتَاًیس تِ اعاػات تیكتطی زؾتطؾی پیسا وٌیس .

Status o
ٍضؼیت زؾتطؾی آى  ISPضا هكرم هیوٌس وِ هیتَاًیس یىی اظ  ۳گعیٌِ  ،فؼال  ،غیط فػال ٍ هٌمضی قسُ ضا اًتراب وٌیس .

Export o
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اظ ایي لؿوت هی تَاًیس هجَظ اؾترطاج اعالػات واضتطاى ضا تِ  ISPاػغاء وٌیس.

Payment Method o
زض ایي ضٍـ هی تَاًیس اًتراب وٌیس وِ  ISPهَضز ًظط اهىاى هٌفی قسى اػتثاض ذَز ضا زاقتِ تاقس .
اگط  PrePaidضا اًتراب وٌیس تسیي هؼٌی اؾت وِ  ISPهَضز ًظط فمظ تِ هیعاى اػتثاض ٍاضز قسُ حك اؾتفازُ زاضز
اگط گعیٌِ  PostPaidضا اًتراب وٌیس تسیي هؼٌی اؾت وِ  ISPهَضز ًظط هی تَاًس اػتثاض هٌفی ًیع زازُ تاقس .

NotPaid Credit o
زض ایي لؿوت هكرم هی وٌیس وِ چِ هیعاى اػتثاض تِ  ISPاذتهال زازُ قسُ وِ ٌَّظ آى ضا پطزاذت ًىطزُ اؾت ( تسّىاض ).

Paid Credit o
هیعاى اػتثاضی وِ پطزاذت قسُ اؾت ضا زض ایي لؿوت هكرم وٌیس .

Total Credit o
هیعاى ول اػتثاض  ISPضا هكرم هیوٌس.

Allowed Low Balance Level o
هكرم هیوٌیس وِ تا چِ هیعاى تؼس اظ اتوام اػتثاض یه  ISPتِ آى اجاظُ اؾتفازُ زازُ قَز ( تا چِ هیعاى اػتثاض هٌفی تِ آى اذتهال پیسا وٌس ).

Max Online Users o
حساوثط تؼساز واضتطاى آًالیي .

Max Users o
حساوثط تؼساز واضتطاى لاتل تؼطیف .

Description o
زض ایي لؿوت تٍضیحاتی وِ تطای واضتطاى ٍجَز زاضز ضا هی تَاًیس ٍاضز وٌیس .

Manage VISPs
ایي گعیٌِ تطای هسیطیت ولی تط ضٍی  VISPهیتاقس ٍ هی تَاى اجاظُ اؾتفازُ اظ  ٍ IP-Poolهسیطیت آى ضا پؽ اظ اًتراب  VISPهَضز ًظط زض نفحِ
 Edit VISPنازض وطز.

تؼطیف  RASزض الیِ Holder
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 Netbillتا ّ Access Serverا تطای اتهال واضتط تِ ضٍـ  VPN ٍ Hotspotواض هیوٌس تطای ایٌىاض تایس  Access Serverهَضز ًظط ضا زض
 Netbillایجاز وٌیس.
Holder  Manage Resources  AS Groups  Access Servers
تطای تؼطیف  RASاظ لؿوت  Access Serversتط ضٍی زووِ

ولیه وٌیس قىل ظیط ًوایف زازُ ذَاّس قس :

RotaryPhone# o
زض ایي لؿوت ؾط قواضُ ای وِ اظ آى  NASاتهال تط لطاض ذَاّس قس ضا ٍاضز وٌیس .

NAS Name o
ًاهی وِ  NASزض قثىِ تِ آى ًام قٌاذتِ هی قَز.

Owner ISP o
 ISPناحة ایي  NASوِ آًطا تطای اؾتفازُ زض قثىِ تِ اقتطان هی گصاضز.
Bypass Holder/ISP Level Services 
تطای ػسم هحاؾثِ اػتثاضّا ٍ قاضغّای ایجاز قسُ زض  NET Servicesهیثاقس.

PerHour Charge o
ّط  NASهتؼلك تِ یه  ISPتَزُ ٍ لیوت ذطیس ّط ؾاػت ؾطٍیؽ ضا  ISPهعتَض هكرم وطزُ ٍ زض ایي لؿوت ٍاضز وٌیس  .زض ایي نَضت تِ اظاء ّط
ؾاػت اؾتفازُ واضتطاى ؾیؿتن اظ ایي  NASتِ هیعاى ایي همساض تِ حؿاب تؿتاًىاض  ISPهعتَض افعٍزُ ذَاّس قس ّ .ط  ISPهیتَاًس همساضی ضا تِ اظای ّط ؾاػت
اؾتفازُ اظ  NASذَز اظ قطوت ناحة  NetBillهغالثِ نًس وِ ایي همساض زض ایي فیلس هكرم ذَاّس قس .

IP Address o
آزضؼ  IPضا تطای  NASهكرم وٌیس.

Type o
www.ghasedak.com
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اظ ایي لؿوت ًَع  NASضا هكرم وٌیس.

Interim Update Period o
ی عثك تٌظیهات  Radiusؾطٍض ذَز اًجام زُ یز وِ تطای اضتثاط تا  NetBillایي همساض ضا تطاتط  3زلیمِ لطاض میزُ یم  ،زض غیط ایي نَضت
ایى لؿوت ضا تا ز
واضتطّای قوا اظ لیؾت ّ Online Userا زض ًطم افعاض  Radiusحصف میقًَس  ،زض حالی وِ ٌَّظ هتهل ّؿتٌس.

NAS Port Attribute Generated By o
NAS 
تا اًتراب ایي گعیٌِ ػول  Attributeوطزى ّ Portا ضا  NASاًجام هی زّس .
Netbill 
تا اًتراب ایي گعیٌِ  Attributeوطزى ّ Portا ضا  Netbillاًجام هی زّس .

Shaping Method o
 : Rate Limitتِ نَضت  Defaultاوثط ضٍتط ؾیؿىَّا ٍ هیىطٍتیه ّا اظ ایي ضٍـ اؾتفازُ هی وٌٌس

وِ پاضاهتطّای هكرم قسُ زض ؾطٍیؽ

گطٍج  ،ػیٌا تا زؾتَض  rate_limitتِ ضاتط اضؾال هی قًَس.
 : PolicyMapزض تؼضی اظ اًَاع ضٍتط ؾیؿىَّا تا ٍضغى تاال اظ ایي ضٍـ اؾتفازُ وٌین  .اتتسا تایس ّ PolicyMapایی تا پاضاهتطّای ؾطٍیؽ گطٍج ٍ
تا ّواى ًام هثال  512kbزض ضاتط ایجاز وطز ُ ٍ ؾپؽ ًت تیل  ،ػسز هطتَط تِ  Rx ، Txضا ػیٌا تؼٌَاى ًام  PolicyMapتِ ؾوت ضاتط هی
فطؾتس.

Start Port & End Port o
پَضت قطٍع ٍ پایاى ضا تطای  RASهكرم وٌیس  .تا اؾتفازُ اظ ایي گعیٌِ هی تَاًیس اظ یه  RASتطای زٍ یا چٌس ؾطقواضُ هرتلف ( تط حؿة قواضُ قطٍع
ٍ پایاى  )Portاؾتفازُ ًوَز  .همساض  0تِ هؼٌای تواهی پَضت ّا ذَاّس تَز .
Calling Number/Service Name (DNIS) 
اگط زض  Access Serverذَز چٌس لیٌه  E1تا ؾط قواضُ ّای هرتلف زاضیس هی تَاًیس اظ ایي گعیٌِ تا ٍاضز وطزى  DNISتطای ّط یه اظ قواضُ ّای
فَق یه  NASجسا تؼطیف وطزُ ٍ آًطا اظ ؾایط ذغَط جسا ًواییس .

Radius SecretKey o
تٌظیوات ولوِ  Secretتطای RADIUS

Disconnect Method o
POD 
اگط  NASهَضز ًظط قوا ایي فیلس ضا پكتیثاًی هی وٌس همساض آى ضا ٍاضز وٌیس  ،اظ ایي فیلس تطای  Disconnectوطزى واضتطاى زض تؼضی اظ ّ NASا
اؾتفازُ هیقَز تطای فؼال ؾاظی آى زض ضٍتط ّای ؾیؿىَ هی تَاًیس اظ زؾتَض ظیط اؾتفازُ وٌیس :
Router# aaa pod server auth-type any ignore server-key
تْتط اؾت همساض پیف فطو ضا تطای آى تطگعیٌیس .
تطای  Disconnectوطزى  ،تٌظین نحیح گعیٌِ  Portالعاهی اؾت.
Telnet 
اگط  NASهَضز ًظط قوا ایي فیلس ضا پكتیثاًی هی وٌس هاًٌس اوؿؽ ؾطٍض  ، Huaweiتا لطاض زازى ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض  NASزض ایي فیلس هی تَاى
تطای  Disconnectوطزى واضتطاى اظ آى اؾتفازُ وٌیس .

Auth Method o
www.ghasedak.com
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هیتَاًیس ضاُ ّای هرتلف تطای تؼییي َّیت ( )Authenticationهكتطن ضا اًتراب ًواییس .
NORMAL 
زض ایي ضٍـ هكتطن تا  Usernameتؼطیف قسُ زض  NetBillتؼییي َّیت هی قَز.
ANI 
زض ایي ضٍـ  CallerID / MACهكتطن تِ ػٌَاى  Usernameاًتراب هیقَز
DID 
زض ایي ضٍـ قواضُ همهسی وِ هكتطن اًتراب ٍ قواضُ گیطی هی وٌس تِ ػٌَاى  Usernameآى هكتطن شذیطُ هیقَز
IN 
تا اًتراب ایي گعیٌِ  Rotary Phone#قوا تِ ػٌَاى  Usernameشذیطُ هیقَز

Automatic User Generation with o
تَلیس ذَزواض واضتط ٌّگام اتهال ( ّط ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَضی وِ تطای تاض اٍل ٍاضز قَز زض ؾیؿتن تؼٌَاى واضتط ایجاز هی قَز )
Username 
زض ایي ضٍـ واضتط تا ًام واضتطی ایجاز هی قَز .
CallerID / MAC 
زض ایي ضٍـ واضتط تا ٍ MACضٍزی آى ایجاز هی قَز .
Into VISP : Service Group 
پؽ اظ تَلیس ذَزواض واضتط  ،آًطا تِ ؾطٍیؽ گطٍُ هكرم قسُ هتهل هی وٌس .

SNMP Community(ReadOnly) o
تٌظیوات هطتَط تِ اؾتفازُ اظ  SNMPزض حالت هاًیتَضیٌگ هی تاقس.
Draw Bandwith MRTG 
تا اًتراب ایي گعیٌِ زض  MRTGهمساض ههطف پٌْای تاًس ضا ًكاى ذَاّس زاز .

Username Perfix Remove o
ایي گعیٌِ تطای ًازیسُ گطفتي پیكًَس واضتطاى هی تاقس وِ تا ٍاضز وطزى حطٍف ٍ یا اػساز هَضز ًظط زض وازض ایي واض نَضت هی گیطز .

Username Suffix Remove o
ایي گعیٌِ تطای ًازیسُ گطفتي پؿًَس واضتطاى هی تاقس وِ تا ٍاضز وطزى حطٍف ٍ یا اػساز هَضز ًظط زض وازض ایي واض نَضت هیگیطز .

AS Groups
زض  Netbillهیتَاى تطای ّ Access Serverا گطٍُ تؼطیف وطز ٍ ّوعهاى چٌس  ASضا تِ یه گطٍُ اضافِ وطز  .ایي هٌَ زض  Netbillایي اهىاى ضا
تطای هتهل وطزى چٌس  ASزض هىاىّای هرتلف  ،تطای اؾتفازُ اظ یه ُ Netbillب ها هی زّس.

Group Name o
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زض ایي لؿوت ًاهی ضا تطای گطٍُ اًتراب وٌیز  .ایي ًام تِ ػٌَاى گطٍُ ّ Rasای قوا هیتاقس ٍ چٌس ّ Rasوعهاى هیتَاًٌس زض ایي گطٍُ تاقٌس .

Description o
زض ایٌجا تَضیحات الظم تطای گطٍُ هَضز ًظط لطاض هی زّین .

اًتهاب  NASایجاز قسُ تِ Group
 Rasؾاذتِ قسُ ضا تِ  AS Groupهتهل هیوٌین.

Holder  Manage Resources  AS Groups

ؾاذت ؾطٍیؽ زض  Manage Servicesزض الیِ Holder
زض  Netbillهیتَاى اظ ّط الیِ ایی وِ تؼطیف هی قَز تِ هیعاى هكرهی هثلغ چِ تط اؾاؼ ؾاػت ٍ چِ تط اؾاؼ هگاتایت اظ الیِ پاییي تط ون وطز  ،تطای
ایٌىاض تایس ؾطٍیؿی ضا ایجاز ٍ تِ آى هثلغ زاز تَجِ زاقتِ تاقیس چَى زض ایي هجوَػِ آهَظـ

 Netbillتطای یه الیِ  VISP ٍ ISPوِ هتؼلك تِ ذَزهاى

اؾت هی تاقس ٍ زاقتي ؾطٍیؽ زض  Netbillتطای الیِ ّا اجثاضی اؾت ٍ چَى هثلغی اظ الیِ پاییي تط ( VISP ٍ ISPوِ هتغلك تِ ذَزهاى اؾت ) ًثایس ون قَز
پؽ ؾطٍیؿی تِ ًام  Defaultتسٍى هثلغ ضا تؼطیف ٍ تِ  ISPهطتَعِ هتهل هیوٌین.
ٍاضز  ٍ Manage Servicesظیط هجوَػِ آى  NET Servicesقسُ ٍ تا ولیه تط ضٍی زووِ

نفحِ ای هاًٌس قىل ظیط ًوایف

زازُ هیقَز وِ هیتَاًیس تِ تؼطیف ؾطٍیؽ جسیس تپطزاظیس .
Holder  Manage Services  NET Services

o

Name

یه ًام تطای ؾطٍیؽ ذَز اًتراب وٌیس هثال Default :

o

AS Group
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13

راهنمای نرم افزار  NetBillبرای سرویس IN & Dialup
گطٍّی اظ ّ RASا وِ هیتَاًٌس اظ ایي ؾطٍیؽ اؾتفازُ وٌٌس ضا هكرم وٌیس .

o

Port Type

ًَع پَضتی وِ واضتطاى تا آى هتهل هی قًَس تطای واضتطاى  LANتایس گعیٌِ  ٍ Cableیا  Ethernetضا اًتراب وٌیس .
تایس تَجِ زاقتِ تاقیس زض ّط ظهاى وِ ؾطٍیؿی ؾاذتِ قس تایس حتوا ایي ؾطٍ یؽ تِ  ISPهَضز ًظط  Permitقَز.
تطای اًجام ایي واض ضٍی  Permited ISPولیه وطزُ ٍ ًام  ISPهَضز ًظط ضا اًتراب هغاتك قىل ظیط  Addوٌیس.

ایجاز  VISPزض الیِ ISP
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زض الیِ  ISPقوا هی تَاًیس ّ VISPای هرتلف ضا ایجاز ٍ تِ هسیطاى زفاتط زیگط ذَز ًام واضتطی ّ VISPا ضا زازُ تا آى ّا ًیع اظ ایي Accounting
تِ نَضت هطوعی اؾتفازُ ًوایٌس .
ISP  Manage VISPs
اظ ایي لؿوت هی تَاًیس  VISPجسیسی تطای ذَز تؼطیف وٌیس تطای تؼطیف یه  VISPجسیس ّواًٌس تؼطیف یه  ISPزض ؾغح  Holderتط ضٍی
ولیه وٌیس ،ولیِ هَاضز هَجَز ّواًٌس تػطیف  ISPذَاّس تَز.

ػالهت

تٌْا گعیٌِ وِ زض ایٌجا اضافِ قسُ اؾت گعیٌِ تطای ًطخ هحاؾثِ ؾاهاًِ قتاب هی تاقس .

ایجاز ؾطٍیؽ زض الیِ ISPتطای VISPظیط هجوَػِ
تطای اضافِ وطزى ؾطٍیؽ جسیس تط اؾاؼ ؾطٍیؿی وِ هی ذَاّیس زاقتِ تاقیس ضٍی

ولیه وٌیس (تطای ؾطٍیؽ ایٌتطًت گعیٌِ NET

) Services

ISP  Manage Services  NET Services

تَجِ زاقتِ تاقیس چَى تطای

 LAN Acountingذَز ایي گعیٌِ ضا هی ؾاظیس ًیاظی تِ ٍاضز وطزى هثلغ ًیؿت ٍ تایس هثالغ ضا نفط ٍاضز

وٌیس.
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تا ایجاز ؾطٍیؽ نفحِ ظیط ضا هی

تیٌیس وِ هكرهات ؾطٍیؽ ؾاذتِ قسُ ضا ًوایف هیسّسحال تایس ؾطٍیؽ ؾاذتِ قسُ ضا تِ

VISPؾاذتِ قسُ

 Permitوٌیس تطای ایي واض تط ضٍی  Permited VISPsولیه هیوٌیس ٍ  VISPهَضز ًظط ذَز ضا تِ ایي ؾطٍیؽ اضافِ هی وٌیس.

تطای ٍاضز قسى زض ؼعح  VISPهیتَاًیس تا ولیه تط ضٍی  Login Asتا آى ؾغح زؾتطؾی ٍاضز قَیس .

ایجاز ؾطٍیؽ زض  VISPتطای  Permitتِ Service Group
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زضالیِ  VISPآذطیي ؾطٍیؽ ؾاذتِ هی قَز ٍ ایي ؾطٍیؽ ؾاذتِ قسُ زض آذطیي هطحلِ تِ ّ Service Groupا هتهل هیقَز.
اظ ایي لؿوت هی تَاًیس تا تَجِ تِ ؾطٍیؽ اذتهال زازُ قسُ اظ عطف

 VISPتطای ّ Service Groupای ذَز ؾطٍیؽ جسیسی تؼطیف وٌیس،

ؾطٍیؽ یا ؾطٍیؽ ّای اذتهال زازُ قسُ تَؾظ  VISPضا هیتَاًیس اظ لؿوت  Parent Servicesهكاّسُ ًواییس .

VISP  Manage Services  NET Services

تطای اضافِ وطزى ؾطٍیؽ جسیس تط اؾاؼ ؾطٍیؿی وِ هی ذَاّیس زاقتِ تاقیس ضٍی

ولیه وٌیس ( تطای ؾطٍیؽ ایٌتطًت گعیٌِ NET

 Serviceضا اًتراب وٌیس )
زض ایي لؿوت هی تَاًیس تا پط وطزى گعیٌِ ّا همساض قاضغی وِ تایس تط اؾاؼ ؾاػت یا حجن اظ  VISPقوا وؿط قَز ٍ ّویٌغَض ًام ؾطٍیؽ ضا اًتراب ًواییس .

تَجِ زاقتِ تاقیس تطای ً LAN Serivce Groupsیاظی تِ ٍاضز وطزى هثلغ ًیؿت ٍ هی تَاًیس هثالغ ضا نفط ٍاضز وٌیس .

ایجاز  Service Groupتطای اًتهاب واضتطاى تِ ایي گطٍُّا
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ػوسُ واض انلی  Adminقثىِّا تا ایي قؾوت هی تاقس زض ایي لؿوت تا ایجاز گطٍُ ّا ٍ اذتهال واضتط تِ ایي گطٍُ ّا هی تَاًیس تؼییي وٌیس وِ وسام واضتط
چِ هیعاى اظ پٌْای تاًس ضا ههطف یا چمسض اظ  Bandwithایٌتطًت قوا ضا ههطف وٌس .
اظ ایي لؿوت هی تَاًیس تطای ؾطٍیؽ ّای ذَز یه گطٍُ تؼطیف وٌیس ،تا ولیه تط ضٍ ی زووِ

هیتَاًیس تِ تؼطیف گطٍُ جسیس تپطزاظیس .

VISP  Manage Services  Service Groups
تا ولیه تط ضٍی زووِ  Moreهیتَاًیس اعالػات تیكتطی ضا هكاّسُ وٌیس .

Group Name o
اًتراب ًام تطای یه گطٍُ

Group Type o
تا اًتراب هسل ؾطٍیؽ ّ Logایی وِ زض  CRAؾاذتِ هیقَز تِ تفىیه تَزُ ٍ لاتل تكریم ذَاٌّس تَز .

Show Credit in form of o
زض ایي لؿوت هكرم هی وٌیس وِ اػتثاض واضتطاى تط اؾاؼ پَل ًوایف زازُ قَز یا تط اؾاؼ ظهاى .

Initial Paid Credit o
همساض هثلغ اٍلیِ ایی وِ پطزاذت قسُ ٍ تطای گطٍُ زض ًظط گطفتِ هی قَز.

Initial NotPaid Credit o
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همساض هثلغی وِ تِ گطٍُ اذتهال زازُ هی قَز ٍلی ایي هثلغ پطزاذت ًكسُ اؾت ٍ تِ حؿاب تسّىاضی گطٍُ ٍ ظیط هجوَػِ ّا وِ قاهل هكتطواى هی قَز
ظزُ هیقَز.

Initial Deposit Credit o
همساض اػتثاضی وِ تِ گطٍُ تِ ػٌَاى ّسیِ زازُ هی قَز.

Initial Expire Date Period o
تؼس اظ اٍلیي اضتثاط ایي گطٍُ ظطف هست ظهاى هكرم  Expireهیقَز.

Send SMS When Credit Become Less than o
اضؾال پیاهه لثل اظ اتوام اػتثاض
)Log Browsed URL (WARNING: Heavy load
تا اًتراب ایي گعیٌِ  Logواضتطاى زض هَضز  Browseؾایتّا زض لؿوت  Reportشذیطُ ٍ ًوایف زازُ هی قَز
تَجِ زاقتِ تاقیس تا تیه ظزى ایي لؿوت  ،تاض تاالیی ضٍی ؾطٍض ٍ ضٍتط قوا گصاقتِ هی قَز.
Restrict Group Limitations With CallerID
قوا هی تَاًیس تا ظزى ایي تیه زاذل گطٍُ یه  USERNAMEایجاز وٌیس ٍ تؼس اظ ایجاز تا ایي واضتط همساض هحسٍزی اػتثاض زّیس ٍ تؼس اظ اػتثاض یؼٌی تا
ایي ّ USERNAMEوِ هی تَاًٌس اتهال پیسا وٌٌس ٍلی ّط وسام اظ ّ Clientا فمظ هی تَاًٌس یىثاض اظ ایي اػتثاض اؾتفازُ وٌٌس  .ایي گعیٌِ هؼوَال تطای هَالؼی
اًتراب هیقَز وِ قوا بذَاّیس اواًتی ضا تِ نَضت تؿتی تطای تؼسازی تطای همساض هحسٍز ایجاز وٌیس
Set Remained Credit to zero on expire
تا ظزى ایي تیه تؼس اظ  Expireقسى ایي گطٍُ همساض تالیواًسُ اػتثاض ایي گطٍُ نفط هی قَز.
Draw MRTG Bandwith Graph
تا فؼال وطزى ایي لؿوت ًطم افع اض  MRTGهیتَاًس اظ ًت تیل گعاضـ تْیِ وٌس
Restrict User With Activation CallerID
تا ظزى ایي تیه  MAC Addressیا Caller IDایی وِ اٍلیي تاض هكتطن تا ضهع ذَز ٍنل هی قَز ثثت قسُ تٌاتطایي هكتطن زیگط ًوی تَاًس تا
ّویي ضهع اظ هحل زیگطی اتهال پیسا وٌس .
Deny User Profile Edit
تا ظزى ایي تیه هكتطن ًوی تَاًس  Profileذَز ضا ٍیطایف ًوایس .

Authenticate Method o
ًَعّای  Authenticateضا هیتَاًیس هكرم وٌیس چَى زض  Netbillقوا هیتَاًیس اًَاع  Radiusضا زاقتِ تاقیس .
اظ ایي لؿوت هی تَاًیس اًتراب وٌیس وِ ذَز  Radius ، Netbillتاقس یا واضتطاى اظ  Active Directoryذَاًسُ قًَس ٍ یا ایٌىِ

Radius

زیگطی ضا اًتراب وٌیس .
اگط اظ  AD3اؾتفازُ هی وٌیس تایس زض لؿوت ًَ Authenticate Methodع  RADIUSضا  ADاًتراب ٍ زض فیلس ّای تؼسی ٍ IP
 Domainضا ٍاضز ًواییس.

3

Active Directory
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Priority
یه اٍلَیت هكرم هی وٌیس
Tx Rate
ؾطػت اضؾال ضا هكرم هی وٌس
Rx Rate
ؾطػت زضیافت ضا هكرم هی وٌس
Min Tx Rate
هیتَاًیس تا ًَقتي همساض زض ایي گعیٌِ اًتراب وٌیس وِ همساض ؾطػت اضؾال تضویي قسُ چمسض تاقس .
Min Rx Rate
هیتَاًیس تا ًَقتي همساض زض ایي گعیٌِ اىتراب وٌیس وِ همساض ؾطػت زضیافت تضویي قسُ چمسض تاقس .
TX Burst
همساض ایي فیلس تِ واضتط ایي اجاظُ ضا هی زّس وِ همساضی تیكتط اظ  TX Rateضا تطای هست ظهاًی وِ زض فیلس  Burst Timeهكرم قسُ  ،تِ اضؾال
اعالػات تپطزاظز.
RX Burst
همساض ایي فیلس تِ واضتط ایي اجاظُ ضا هیزّس وِ همساضی تیكتط اظ  RX Rateضا تطای هست ظهاًی وِ زض فیلس  Burst Timeهكرم قسُ  ،تِ زضیافت
اعالػات تپطزاظز  .تٌاتطایي تا اؾتفازُ اظ ایي گعیٌِ هی تَاًس ؾطٍیؽ تؼطیف وٌیس وِ واضتطاى آى ؾطٍیؽ نطفا زض نَضتی وِ تطای هست ظهاى وَتاّی ًیاظ تِ پٌْای
تاًس اضافی ز اقتِ تاقٌس  ،تتَاًٌس اظ آى اؾتفازُ وٌٌس ٍ زض غیط ایٌهَضت  ،پٌْای تاًس اضافی زض اذتیاض آًاى لطاض زازُ ًرَاّس قس .
Burst Time
هست ظهاًی وِ واضتط هی تَاًس اظ فیلس ّای  Burstاؾتفازُ وٌس.
TX Burst Threshold
ایي لؿوت تهَضت اتَهاتیه تٌظین هیكَز
RX Burst Threshold
ایي لؿوت تهَضت اتَهاتیه تٌظین هیكَز
Daily tx Volume
حساوثط هیعاى اضؾال اعالػات تط حؿة هگاتایت زض یه ضٍظ
Daily Rx Volume
حساوثط هیعاى زضیافت اعالػات تط حؿة هگاتایت زض یه ضٍظ
Monthly tx Volume
ب حؿة هگاتایت زض یه هاُ
حساوثط هیعاى اضؾال اعالػات ض
Monthly Rx Volume
حساوثط هیعاى زضیافت اعالػات تط حؿة هگاتایت زض یه هاُ
Daily Connection Time
حساوثط ظهاى اتهال زض یه ضٍظ
Monthly Connection Time
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حساوثط ظهاى اتهال زض یه هاُ
Idle timeout
حساوثط هست ظهاى تال اؾتفازُ
Max Session Time
حساوثط ظهاى آى الیي تَزى
Max Online Users
حساوثط تؼساز واضتطاى ّوعهاى
Multiply SHETAB Payments More Than
زض ایي لؿوت ضطیة وِ تطای قاضغ اظ عطیك قثىِ قتاب قاضغ هیكَز تؼییي هی قَز

Description o
تَضیحات ٍیػُ تطای ایي گطٍُ
پؽ اظ تؼطیف گطٍُ اظ لؿوت  Add Serviceهیتَاًیس ؾطٍیؽ ّای هَضز ػاللِ ذَز ضا تِ گطٍُ اضافِ وٌیس .
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ایجاز واضتط زض الیِ : VISP
VISP  Manage Users  Add New
زض ایي لؿوت هیتَاًیس تا ظزى گعیٌِ

o

قطٍع تِ ایجاز واضتط وٌیس .

Username

زض ایي لؿوت ًام واضتطی ضا ٍاضز ًواییس

o

Password

زضایي لؿوت ولوِ ػثَض ضا ٍاضز ًواییس .
اگط جای ولوِ ػثَض ولوِ  importضا تعًیس اٍلیي ولوِ ایی وِ واضتط تِ ػٌَاى ولوِ ضهع ٍاضز وٌس جای ولوِ ػثَض شذیطُ هی

قَز اگط

 ignoreضا ٍاضز وٌیس ولوِ ػثَض تطای واضتط زیگط الظم ًیؿت

o

Serial Number

هیتَاى زض ایي لؿوت تطای واضتط قواضُ ؾطیالی تؼطیف وطز .

o

Service Group

زض ایي لؿوت گطٍُ هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز وٌیس

o

Expire Date

تاضید اًمضاء واضتط ضا هكرم وٌیس

o

Status
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ٍضؼیت واضتط وِ تِ نَضت پیف فطو  Not Usedپیكٌْاز هیگطزز .

o

Expire After First Login

تؼساز ضٍظ هؼتثط تَزى واضتط تؼس اظ اٍلیي اتهال

o

Deposit Credit

هیعاى اػتثاض اٍلیِ ضا زض ایي لؿوت ٍاضز هیوٌین

o

Bonus Credit

هیعاى اػتثاض ّسیِ تِ واضتط ضا زض ایي لؿوت ٍاضز هی وٌین

o

NotPaid Credit

هیعاى اػتثاضی وِ تِ  ISPاذتهال زازُ قسُ ٍلی حؿاب آى پطزاذت ًكسُ .

o

Paid Credit

هیعاى اػتثاضی وِ تِ  ISPاذتهال زازُ قسُ ٍلی حؿاب آى پطزاذت ًكسُ

o

Total Credit

جوغ هیعاى اػتثاض پطزاذت قسُ ٍ پطزاذت ًكسُ .

o

SubUser Percentage

اجاظُ ؾاذتي واضتط جسیس تِ ایي واضتط زازُ هیكَز .

o

Allowed Low Balance Level

همساض اػتثاضی وِ تِ واضتط اجاظُ هی زّس هٌفی تكَز.

o

Number Of Concurent Login

زض ایي لؿوت تا ٍاضز وطزى ػسز تؼساز افطازی وِ ابیه ّ Userوعهاى تا ّن هی تَاًٌس ٍنل قًَس ضا اًتراب وٌیس

o

Voip HotLine

زض ایي لؿوت وسی ضا ٍاضز وٌیس وِ تا وس هثال * قواضُ همهس * *۵۳زض هَالغ لعٍم فؼال ٍ تا  ¤¤۵۳غیطفؼال وٌیس  .چٌاًچِ ایي ؾطٍیؽ ضٍی تلفي ذاًِ یا
هحل واض قوا فؼال تاقس ُ  ۵ثاًیِ پؽ تطزاقتي گَقی ٍ یا هتاثط قسى آى تِ ٍؾیلِ ای فیعیىی یا ؾٌؿَض ذانی ُ تِ قواضُ همهس ظًگ ذَاّس ذَضز

o

CallerID/MAC Restriction

 Usernameایي واضتط تؼس اظ اٍلیي اتهال تط ضٍی  ٍ MACیا  CallerIDلفل هیقًَس.

o

Phone No.

قواضُ تلفي ثاتت واضتط

o

Mobile No.

قواضُ تلفي ّوطاُ واضتط

o

Email

آزضؼ ایویل واضتط

o

Description
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زض ایي لؿوت تَضیحاتی وِ تطای واضتطاى ٍجَز زاضز ضا هی تَاًیس ٍاضز وٌیس .

Import User
اظ ایي لؿوت هی تَاًیس تطای اضافِ وطزى زؾتِ جوؼی گطٍّی اظ واضتطاى تِ ؾیؿتن اؾتفازُ وٌیس .
تطای ایي واض تط ضٍی ػثاضت  Import Userولیه وطزُ  ،نفحِ آى تاظ ذَاّس قس اظ لؿوت  Browseفایل ذَز ضا اًتراب ٍ اظ لؿوت

File

 Formatفطهت فایل ذَز ضا هكرم وٌیس  ،تا ولیه تط ضٍی  Nextزض نفحِ تؼس ،فیلس ّای فایل قوا تِ ًوایف زض ذَاّس آهس .

زض تهَیط ظیط تؼساز ؾتَى ّا ٍ ضزیف ّای فایل ضا هكاّسُ ذَاّیس وطز.

زض لؿوت تؼس فیلس ّای فایل ضا ًوایف زازُ ٍ اظ قوا هی ذَاّس وِ اظ هٌَی هماتل آى ًَع ایي فیلس ضا هكرم وٌیس .
تطای هثال زض فایلی وِ ها ٍاضز  4وطزین  ،فیلس اٍل تطاتط ًام واضتطی  5فیلس زٍم تطاتط ولوِ ػثَض  ٍ 6فیلس ؾَم همساض اػتثاض واضتط تَزُ اؾت؛
تا اًتراب هَاضز فَق اظ اظ وكَی هماتل آى تِ نفحِ تؼسی هی ضٍین.
زض نفحِ تؼس اعالػات اضافی ضا هاًٌس اػتثاض واضتط ،تاضید اًمضا ٍ  ...هیتَاًیس هكرم وٌیس.

ٍ زض آذط واضتطاى تِ ؾیؿتن  Importذَاٌّس قس.
اگط اظ  AD7اؾتفازُ هیوٌیس ًیاظی تِ ایجاز وطزى واضتط ًیؿت واضتطاى تِ نَضت اتَهاتیه زاذل گطٍُ ّا ایجاز هی قَز .

4
5
6
7

Import
UserName
Password
Active Directory
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VISP  Options  VISP Profile

o

Username Prefix

ٌّگام  Add Userایي همساض تهَضت ذَزواض تِ اتتسای ًام واضتطی اضافِ ذَاّس قس .

o

Username Suffix

ٌّگام  Add Userایي همساض تهَضت ذَزواض تِ اًتْای ًام واضتطی اضافِ ذَاّس قس .
زیگط گعیٌِ ّای هَجَز تط ضٍی هٌَ ّواًٌس ؾغح  Holderهیتاقس.



 چٌس هثال واضتطزی
تؼطیف واضت ایٌتطًت  20ؾاػتِ ضٍظاًِ  8نثح تا  24قة

اتتسا اظ لؿوت  VISP  Manage Services  NET Servicesیه ؾطٍیؽ تطای گطٍُ هَضز ًظط ایجاز هیوٌین .هغاتك تهَیط ظیط

زض لؿوت  TimeTableعثك تهَیط ظیط تا تؼطیف یه جسٍل ظماًثٌسی هَضز ًظط ضا زضج میوٌین ٍ تا اذتهال  NET Serviceتِ گطٍُ
هَضز ًظط ذهَنیات اػوال میقَز.
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زض هطحلِ تؼس هغاتك تهَیط ظیط اظ لؿوت  VISP  Manage Services  Service Groupsیه گطٍُ جسیس تا ًام

Daily 20

 Hourایجاز هیوٌین.

حال اظ لؿوت  VISP  Manage Users  Add Newتِ تؼطیف واضتط جسیس هیپطزاظین.
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 زض لؿوت  Service Groupگطٍُ هَضز ًظط ضا اًتراب هیوٌین.
 زض لؿوت  Expire After First Loginهست ظهاى اػتثاض واضتط تؼس اظ اٍلیي  Loginضا هكرم هیوٌین.
 زض لؿوت  Paid Creditهمساض ظهاى اػتثاض واضتط ضا تِ ثاًیِ ٍاضز هیوٌین  ،زض ا یٌجا همساض ّط ؾاػت ضا تِ ثاًیِ هحاؾثِ (  ٍ ) 3600ضطب زض
ػسز  20هیوٌین تا ظهاى  20ؾاػت تِ ثاًیِ هحاؾثِ قَز .



تؼطیف واضت ایٌتطًت  20ؾاػتِ قثاًِ  00:00:00تا  8نثح

هطاحل تؼطیف ایي گطٍُ ٍ واضتطواهالً هغاتك هطاحل تؼطیف گطٍُ ٍ واضتط تطای واضت ایٌتطًت

 20ؾاػتِ ضٍظاًِ هیتاقس تا ایي تفاٍت وِ زض ایجاز

 TimeTableتطای  NET Serviceفَق تِ هاًٌس قىل ظیط ػول هیوٌین.

زض  NetBillتطای تؼطیف  TimeTableظهاى ّایی وِ ًوی ذَاّیس تِ واضتط اجاظُ زؾتطؾی زّیس ضا هاًٌس قىل فَق ٍاضز هی وٌیس ٍ گعیٌِ  Denyضا
تیه هی ظًیس  NetBill ،ذَز تغَض ذَزواض ظهاى ّایی وِ واضتط اجاظُ زؾتطؾی زاضز ضا هكرم هی وٌس .



تؼطیف واضت ایٌتطًت  20ؾاػتِ ضٍظاًِ  /قثاًِ اظ  00:00:00تا  8نثح ضایگاى

مضاحل تؼطیف ایي گطٍُ ٍ واضتطواهالً هغاتك هطاحل تؼطیف گطٍُ ٍ واضتط تطای واضت ایٌتطًت

 20ؾاػتِ ضٍظاًِ هیتاقس تا ایي تفاٍت وِ زض ایجاز

 TimeTableتطای  NET Serviceفَق تِ هاًٌس قىل ظیط ػول هیوٌین.

تا لطاض زازى همساض نفط زضلؿوت  Multiplierهمساض ههطف واضتط زض ظهاًْای هكرم قسُ زض ایي ضطیة ضطب ذَاّس قس .
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تؼطیف ؾطٍیؽ ،گطٍُ ٍ واضتط تطای IN

اتتسا اظ لؿوت  VISP  Manage Services  NET Servicesیه ؾطٍیؽ تطای گطٍُ هَضز ًظط ایجاز هیوٌین.

زض هطحلِ تؼس هغاتك تهَیط ظیط اظ لؿوت  VISP  Manage Services  Service Groupsیه گطٍُ جسیس تا ًام  INایجاز هیوٌین.

حال فمظ وافیؿت وِ یه واضتط ایجاز وٌین ٍ زض لؿوت  Usernameقواضُی ضٍتطی اتهال واضتطاى ٍ زض لؿوت  Passwordػثاضت  ignoreضا
ٍاضز وٌین Service Group ٍ .ؾاذتِ قسُ ضا تِ آى اذتهال زّین .
زض ؾطٍیؽ  INفمظ وافیؿت وِ یه واضتط تا هكرهات تاال ایجاز وٌین ٍ زض لؿوت Paid Credit ٍ Expire After First Login
الظم تِ ٍاضز وطزى همساضی ًویتاقس  ،ظیطا همازیط ههطف واضتطاى تَؾظ  CRMقطوت هراتطات هحاؾثِ هیقَز.
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