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 -1گام اول :ثبت نام در وبسایت
برای ثبت نام ،بر روی لینک مشخخ

شخده در تیخویر زیر کلیک کنید .درصخورتی که ببال ثبت نام کرده اید  ،از بخش

ورود ،وارد سایت شوید و به گام سوم بروید.

شکل  -1ثبت نام

 -2گام دوم :تایید ایمیل
بعد از ثبت نام یک پیام تایید ایمیل به ایمیل شخما ارسخال می گردد که برای ادامه ی کار و دسخترسخی به تمام امکانات
وبسایت ،تایید آن الزامی است.

شکل  -2تایید آدرس ایمیل
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 -3گام سوم :رفتن به صفحه داشبورد

شکل  -3رفتن به صفحه داشبورد

شکل  -4رفتن به صفحه داشبورد در حالت موبایل
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 -4معرفی هر بخش و راهنمای استفاده
 4-1تنظیمات پروفایل
در این بخش شما میتوانید اطالعات شخیی خود را ثبت و یا ویرایش کنید .
در هنگام خرید محیول ،شما باید آدرسی را به عنوان آدرس گیرنده مرسوله انتخاب کنید ،در صورتی که آدرسی ثبت
نکرده اید ،از این بسمت می توانید ابدام به ثبت آدرس کنید ،در مراجعات بعدی برای خرید ،فهرست آدرس های ثبت
شده در این بخش ،بابل مشاهده و انتخاب به عنوان آدرس گیرنده خواهد بود.
توضیحات کامل مربوط به آدرس در فایل راهنمای خرید برار گرفته است.

شکل  - 5تنظیمات پروفایل

 2-4پیام ها و اعالنات
در این بسخمت شخما می توانید با ارسخال تیکت به هریک از بخش های فروشخگاه بع ت الکترونیک ،سخواوت و یا مشخکالت
خود را مطرح کنید .
تیکت شخما را بررسخی و پاسخ می دهیم ،پاسخ ها در همین مسخیر و با کلیک بر روی هر تیکت و مشاهده جزئیات ،بابل
دسترس است.
پاس دریافتی به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
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مطابق شکل های زیر
برای ثبت تیکت جدید بر روی دکمه "تیکت جدید" کلیک کنید؛

شکل  - 6پیام ها و اعالنات (ارسال تیکت)

شکل  - 7ثبت تیکت جدید
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برای مشاهده هر تیکت ،بر روی ستون "موضوع" تیکت مورد نظر در شکل  1-2-4کلیک کنید.
مطابق شخکل زیر ،جزئیات هر تیکت را خواهید دید ،میتوانید متن پیام و پاسخ ها را مالحظه کنید و در صخورت رف
موضوع مورد بحث ،از دکمه ی "کامل شده است" ،برای بستن تیکت استفاده شود.
تیکت های بسته شده در بسمت "تیکت های تکمیل شده" برار می گیرد.

مشاهده لیست تیکت های بسته شده

بستن تیکت

شکل  - 8مشاهده جزئیات تیکت ،ارسال پاس  ،بستن تیکت

ارسال پاس
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 4-3پیش فاکتورها ،فاکتورها و بایگانی
در صخورتی که فرایند خرید شخما به مرحله ی ثبت نهایی برسخد اما پرداختی از سخمت شخما صخورت نگیرد ،پیش فاکتور
مربوطه در این بخش بابل دسخترس اسخت و شخما می توانید از فهزسختی مطابق شخکل زیر ،پیش فاکتور را به دو صخورت
آنالین و یا از طریق فیش بانکی پرداخت کنید.

برای مشاهده جزئیات پیش فاکتور  ،روی شماره پیش فاکتور کلیک نمایید.

شکل  - 9پیش فاکتور ها

در صخخورت کلیک بر روی دکمهی "پرداخت با فیش" ،ابتدا فاکتور شخخما بررسخخی می گردد و درصخخورتی که بیمت ها
تغییر کرده باشد پیغام زیر
"فاکتور شخما به روز شخد .لطفا در صخورت تایید فاکتور جدید ،دوباره پرداخت فیش را بزنید ".نمایش داده
می شخود که در این صخورت ،انان ه بیمت های جدید مورد تایید شخما بود ،دوباره دکمه ی "پرداخت با فیش" را بزنید
تا شماره حساب های بانکی برای شما به نمایش درآید.
پس از پرداخت از طریق فیش بانکی ،با انتخاب گزینه "ثبت فیش بانکی و پیگیری سخفار " یا مراجعه به صخفحه ی
مربوطه از طریق منوی اصلی سایت ،پرداخت خود را به ثبت برسانید.
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شکل  - 10جزئیات پیش فاکتور ها

شکل  - 11پرداخت پیش فاکتورها با فیش بانکی
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شکل  -12ثبت اطالعات فیش پرداختی

در صخورت انتخاب گزینهی "پرداخت آنالین" ،به درگاه پرداخت بانکی متیخل می شخوید و پس از پرداخت موفق ،پیش
فاکتور شخما به بخش فاکتورها منتلل و وارد مراحل بررسخی و بسخته بندی مرسخوله می شخود و در نهایت پس از ارسخال و
تحویل مرسوله ،فاکتور بایگانی می شود.
مراحل آماده سازی و تحویل مرسوله از طریق پیامک به اطالع شما می رسد.
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شکل  - 13مشاهده فاکتورها

 4-4بازگشت به صفحه اصلی
برای جا به جایی بین داشخبورد و سخایت می توانید از این گزینه اسختفاده کنید ،توجه شخود که با بازگشخت به صخفحه
اصلی ،دسترسی شما به صفحه داشبورد ،از طریق منو اصلی سایت ،هم نان بربرار است.

 4-5خروج از حساب کاربری
این گزینه نیز شخما را به صخفحه اصخلی سخایت هدایت میکند اما با این تفاوت که از حسخاب کاربری نیز خارج می شخوید و
دسخترسخی شخما به این صخفحه بط می شخود و معادل "خروج" از سخایت می باشخد و برای دسخترسخی م دد باید دوباره به
سایت "ورود" کنید.

