
 قابل مشاهده خواهد بودصفحه اول کلوپ برلیان  کلیک کنید www.brilsoft.irروی سایت             کلوپ برلیان      جستجو کنیددر مرورگر گوگل                         چطور وارد کلوپ برلیان بشویم ؟

 

 
 اشتراک و رمز عبور خود را وارد نمایید و کلید ورود به حساب را بزنید .اگر قبال مشخصات شما به عنوان مالک نرم افزار در کلوپ برلیان ثبت شده است 

 استفاده نمایید.رمز عبور رمز عبور خود را فراموش کرده اید می توانید از دو روش زیر برای بازیابی و اشتراک خود را می دانید اگر 

و کلید ارسال به رمز عبور به ایمیل را بزنید . دسترسی دارید می توانید کد اشتراک خود را وارد کرده  ثبت شده در مشخصات مالک ایمیل ی به صندوق پستاگر  –الف 

 در این صورت ایمیل حاوی کد اشتراک و رمز عبور شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

موبایل  بهرمز عبور پیامک ک نرم افزار استفاده نمایید . ظرف چند دقیقه مالک پرونده دسترسی دارید از کلید پیامک رمز عبور برای مالموبایل ثبت شده برای به اگر  -ب

 مالک پرونده ارسال خواهد شد.

و کلید پیامک رمز عبور به موبایل مالک رمز عبور خود را فراموش کرده اید می توانید سریال نرم افزار مورد استفاده را در قسمت مربوطه وارد نمایید هم اشتراک و هم اگر 

 دقیقه به موبایل مالک ارسال خواهد شد. را بزنید کد اشتراک و رمز عبور بعد از چند

 توجه کنید با زدن کلید پیامک رمز عبور ، رمز قبلی حذف شده و رمز جدیدی به موبایل شما ارسال خواهد شد.

ضوع می توانید سریال نرم افزار را در محل مربوطه ثبت و کلید ثبت نشده است ) برای کنترل این موبه عنوان مالک نرم افزار در کلوپ برلیان  شمااگر قبال مشخصات 

در فرم نمایش داده شده مشخصات را بزنید.  مشتری جدید هستم را پیامک رمز عبور را بزنید اگر مشخصات مالک ثبت نشده باشد پیغام خطا مشاهده خواهد شد(  کلید

 .پر نمایید و کلید ارسال کد تایید شده به موبایل را بزنید

برای اه رمز عبور رقمی به موبایل شما ارسال خواهد شد کد را در محل مربوطه وارد نمایید و کلید ثبت مشخصات را بزنید تا کد اشتراک شما صادر شده به همر 4کد 

 ورود به کلوپ به موبایل شما پیامک خواهد شد. 

 

وجود دارد بایستی حتما با تیم پشیبانی برلیان در  وجود داشت و عملیات انجام نشد احتماال در مشخصات مالک پرونده مشکلیر هر کدام از مراحل فوق مشکلی اگر د

 ساعات کاری مربوطه تماس بگیرید تا مشکل را حل نمایند. 

 ساعات کار تیم پشتیبانی برلیان 

  19الی  9شنبه تا چهار شنبه : ساعت 

 13الی  9پنجشنبه ها : ساعت 

 ) تماس هوشمند (  حوه تماس تلفنی با تیم پشتیبانی برلیانن

 ) چه شماره ای االن آزاد سیستم تماس هوشمندشما عزیزان برای تسهیل در ارتباط  . لذاتمامی اعضاء تیم پشتیبانی برلیان از موبایل برای پاسخگویی استفاده می کنند

 شده و به طرق زیر در دسترس شما می باشد :طراحی    (آماده پاسخگویی می باشدو

 ) توصیه می کنیم حتما از این گزینه استفاده کنید تا ارتباط با تیم برلیان در راحت ترین حالت ممکن انجام گیرد (  انیدانلود و نصب اَپ کلوپ برل -1

 http://www.brilsoft.ir/download/brilclub.apk:      دیاندرو

 (و به باال IOS 12)اَپ  بیس یرانی: دانلود از اَپ استور ا       فونیآ

 http://www.brilsoft.ir/download/brilclub.exe:       ندوزیو

 دیتماس هوشمند جد یو استفاده از منو انیبرل ینرم افزار ها شیافزا نینصب آخر -2

 )موقتا فعال است( لیاز خطوط موبا 09121372366تک زنگ به شماره  -3

شماره شماره موبایل آزاد در اختیار شما قرار خواهد گرفت که بالفاصله بایستی شماره گیری نمایید. البته اگر از اَپ موبایل استفاده نمایید  3از هر طریقی استفاده نمایید 

 گیری نیز انجام خواهد شد.
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