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 دستورات عمل ورود افراد حقوقی به پنل
 Roka-co.com/hormozgancement   برای دیدن پخش زنده سیمان هرمزگان 

از اتصال دستگاه خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایید.

از متصل نبودن vpn  دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

  Roka-co.com/hormozgancement  پس از باز شدن پنل
ــورت  ــه ص ــن ب ــه الگی ــوط ب ــک مرب ــر، تی ــکل زی ــق ش مطاب
ــت  ــی بایس ــه م ــد ک ــی باش ــی م ــرض روی حقیق ــش ف پی
در قســمت کــد بورســی قســمت )1( ســه حــرف فارســی  
کــد بورســی خــود را وارد نماییــد )دقــت شــود از فارســی 
بــودن کیبــورد خــود و خامــوش بــود Caps Lock  اطمینــان 
حاصــل فرماییــد( و در قســمت )2( ارقــام مربــوط بــه کــد 

بورســی را وارد نماییــد.

قسمت 2قسمت 1

از اتصال دستگاه خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایید.

با وارد کردن URL زیر در مرورگر خود وارد پنل پخش زنده شوید. 
Roka-co.com/hormozgancement

از متصل نبودن vpn  دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

  Roka-co.com/hormozgancement   پس از باز کردن صفحه
دقــت شــود تیــک مربــوط بــه الگیــن بــه صــورت پیش فــرض روی 
گزینــه حقیقــی مــی باشــد کــه بــرای ورود تیــک پنــل را بایــد بــه  

صــورت حقوقــی اعمــال نمایید .

ــرکت  ــی ش ــد بورس ــمت )1( ک ــر، درقس ــکل زی ــق ش طب
باشــد را وارد  مربوطــه کــه ســه حــرف فارســی مــی 
نمایید)دقــت شــود از فارســی بــودن کیبــورد خــود و 
خامــوش بــودن Caps Lock  اطمینــان حاصــل فرماییــد( 
ــی را  ــد بورس ــه ک ــوط ب ــام مرب ــد ارق ــمت 2 بای و در قس

وارد نماییــد.

قسمت 2قسمت 1

شناســه ملــی شــرکت را مطابــق شــکل در کادر مربوطــه 
ــد. وارد نمایی

ــه  ــود را ب ــل خ ــماره موبای ــز ش ــراه نی ــماره هم ــمت ش در قس
ــد. ــل وارد کنی ــورت کام ص

در نهایــت موقــع الگیــن مقــدار تصادفــی ایجــاد شــده )کپچــا( 
کــه حــاوی ۵ رقــم مــی باشــد را بــه صــورت صحیــح وارد نمــوده 
و بــا کلیــک بــرروی گزینــه ورود، وارد پنــل پخش زنده شــوید.

در نهایــت موقــع الگیــن مقــدار تصادفــی ایجــاد شــده 
)کپچــا( کــه حــاوی ۵ رقــم مــی باشــد را بــه صــورت صحیــح 
ــل  ــه ورود، وارد پن ــرروی گزین ــک ب ــا کلی ــد و ب وارد نمایی

پخــش زنــده شــوید.

با وارد کردن URL زیر در مرورگر خود وارد پنل پخش 
زنده شوید. 
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ــود را وارد  ــی خ ــد مل ــت ک ــی بایس ــی  م ــد مل ــمت ک در قس
ــه صــورت کامــل ده  ــد ب ــی بای نماییــد )دقــت شــود کــد مل

ــود(  ــا  وارد ش ــه حتم ــای اولی ــراه صفره ــه هم ــی ب رقم
در قســمت شــماره همــراه نیــز شــماره موبایــل خــود را بــه 

صــورت کامــل وارد کنیــد.



دقــت شــود زمانــی کــه در حــال دیــدن پخــش زنــده می باشــید 
مــی توانیــد از طریــق قســمت پرســش و پاســخ، ســواالت 
مربوطــه خــود را بیــان کنیــد تــا مســئول مربوطــه در اســرع 
وقــت جــواب ســواالت را بدهــد و شــما مــی توانیــد در همــان 

قســمت پرســش و پاســخ جــواب ســوال خــود را ببینیــد. بــه 
ــزگان  ــیمان هرم ــرکت س ــده ش ــش زن ــال در پخ ــض اخت مح
فقــط کافــی اســت صفحــه مرورگــر خــود را بازیابــی کنیــد تــا 

پخــش زنــده مجــدد بــرای شــما فعــال شــود.
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