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1

جهت استفاده از پورتال وب ابتدا کامپیوتر خود را به اینترنت متصل نموده و سپس مرورگر وب را باز کرده
و در قسمت باالی آن عبارت آدرس سایت را وارد نمایید.
مانند:

نکته :وب سایت سازگار با تمام مرورگرها می باشد ( Google Chrome ،FireFox ،Internet Explorerو )...
(توصیه می کنیم به دلیل سرعت خوب مرورگر  ، Google Chromeاز این مرورگر استفاده نمائید).
با وارد کردن آدرس وب سایت را مشاهده خواهید کرد.
مانند:
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نکته :در این راهنما تمام کنسولها توضیح داده شده است ،کاربر گرامی لطفاً لیست کنسولهای فعال در وب
سایتتان را مطالعه فرمائید.

برای استفاده از پرتال وب بایستی حتماً  Pop-upمرورگر فعال باشد .تنظیمات سه مروگر در ذیل آمده است
که شما از هر کدام از مرورگرها استفاده می کنید تنظیم همان را فعال نمائید.
مرورگر اینترنت اکسپلورر:
روش اول :ابتدا وارد پرتال وب شده سپس روی منوی  ، Toolsگزینه  Pop-up Blockerرا انتخاب نمائید
سپس گزینه  Turn On Pop-up Blockerرا انتخاب نمائید.
اگر بجای گزینه ” ، “ Turn On Pop-up Blockerگزینه  Turn Off Pop-up Blockerرا داشتید به معنای
فعال بودن  Pop-upاست و الزم به تغییر وضعیت آن نمی باشد.

روش دوم :زمانی که صفحه ای احتیاج به  Pop-upاست در باالی مرورگر نوار زردرنگی ظاهر می شود با
مضمون پیغام  ، Pop-up Blocked.زمانی روی این نوار زرد رنگ راست کلیک نمائید چند آیتم ظاهر می
شود که شما آیتم دوم  Always Allow Pop-up From This Siteرا انتخاب نمائید.
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نکته :در مرورگر اینترنت اکسپلورر بهتر است سایت را به عنوان سایت  Trusted Siteمعرفی نمائید.
برای این منظور در منوی  Toolsگزینه  Internet Optionsرا انتخاب نموده در پنجره باز شده تب
 Securityرا انتخاب نموده گزینه  Trusted Sitesرا انتخاب کرده سپس روی دکمه ی  Sitesکلیک نمائید،
در پنجره باز شده نام سایتتان را وارد نمائید و در نهایت دکمه  Addرا انتخاب نمائید.
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مرورگر فایرفاکس:
روش اول :منوی  Toolsگزینه  Optionsرا انتخاب کرده در پنجره باز شده در تب  Contentگزینه Block

 pop-up windowsرا انتخاب نمائیم .و در قسمت  Exceptionsاسم وب سایت خود را وارد نمائید.
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روش دوم:
زمانی که صفحه ای احتیاج به  Pop-upاست در باالی مرورگر نوار زردرنگی ظاهر می شود با مضمون پیغام
ذیل ،زمانی روی این نوار زرد رنگ راست کلیک نمائید چند آیتم ظاهر می شود که شما آیتم دوم Always

 Allow Pop-up From This Siteرا انتخاب نمائید

مرورگر گوگل کروم:
مطابق شکل ذیل عمل شود:
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در پنجره  Optionsروی تب  under the hoodرفته و دکمه  Content Settingsرا انتخاب نمائید.
7

در پنجره باز شده روی تب  pop-upsرفته و تیک اول را بزنید.

برای بعضی از کنسولها زمانی که روی آنها کلیک می کنید نیاز به ”ورود به سیستم“ می باشد.
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که بایستی ابتدا نوع کاربری خود را مشخص نمائید( ،مثالً اگر به عنوان نماینده مجوز ورود به سیستم را
دارید تیک نمانیده را زده و با اطالعات کاربری که در اختیارتان قرار داده اند کد نماینده و کلمه عبور را وارد
نمائید)
نکته  :1اگر اطالعات کاربری شما درست باشد ولی نوع کاربری را اشتباه انتخاب نمائید اجازه ورود به
سیستم را نمی دهد( .مثالً شما به عنوان نماینده به سیستم معرفی شده اید ولی تیک شعبه را می زنید)

برای وارد کردن اطالعات فاکتور های سرویس خود بر روی منوی ”مرکز پذیرش“ کلیک نمایید.

بعد از وارد شدن در صفحه ی پذیرش بر روی دکمه ”صدور قبض جدید“ کلیک می کنیم با انتخاب
دکمه ی تایید ،قبض جدیدی باز خواهد شد که می توان اطالعات کار انجام شده برای هر مشتری را در این
صفحه وارد کرد و ان را برای مرکز سرویس خود ارسال نمود.
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نکته :اگر بعد از زدن دکمه قبض جدید ،پنجره تائید باز نشد به این معنا است که  pop-upفعال نمی باشد
بنابراین  pop-upمرورگر را فعال نمائید.

بعد از وارد کردن اطالعات فاکتور سرویس نوع عملیات مورد نظر (نصب و آموزش ،تعمیر و )...را
انتخاب می کنیم و در مقابل وضعیت سرویس در صورتیکه سرویس به طور کامل انجام شده باشد ،
گزینه ی سرویس شده را انتخاب و تاریخ و ساعت سرویس انجام شده را مشخص میکنیم .

نکته  :برای ذخیره اطالعات ثبت شده در این صفحه بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید و یا برای چاپ
اطالعات وارد شده از دکمه چاپ استفاده کنید.
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ضمناً برای ثبت اطالعات خرابی دستگاه ،اجرت ،قطعات مصرفی این سرویس و ثبت هزینه های متفرقه می
توان به تب های مورد نظر در پایین صفحه مراجعه نمائید.

صادر کردن فاکتور سرویس ها برای نمایندگان به دو طریق است نماینده مستقیماً خودش قبض صادر کند
و یا کاربری با دسترسی سازمان مرکزی خدمات برای نماینده قبض صادر نماید.
نحوه صادر کردن قبض برای نماینده از سمت کاربر سازمان مرکزی:
در فرم ثبت پذیرش پس از انتخاب صدور قبض در قسمت ”پذیرش دستگاه در“ می توانید با انتخاب نام
نماینده مورد نظر برای او قبض صادر کنید،
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یعنی زمانی که نماینده وارد مرکز پذیرش وب می شود می تواند آن قبض را مشاهده نماید و نسبت به
تکمیل و بایگانی آن اقدام نماید ،قبض هائی که برای نماینده ثبت می شود با رنگی متمایز مشخص شده
است:

نکته  :1اگر کاربر سازمان مرکزی قصد دارد برای مرکز از طرف خودش قبض صادر کند در قسمت ”پذیرش
دستگاه در“ نماینده ای را انتخاب نکند.
نکته  :2نماینده زمانی که قبض پذیرش می زند ”پذیرش دستگاه در“ آن به نام خودش می باشد.
ثبت خرابی:
برای ثبت خرابی دستگاه تعمیری با انتخاب تب ”خرابی“ و زدن دکمه ی ”جدید“ شکل ذیل نمایش داده
می شود.
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با کلیک بر روی دکمه

کد یا شرح خرابی را جستجو کرده و شرح خرابی آن را در فاکتور ثبت می کنیم.

شکل 6

بعد از ثبت خرابی بر روی دکمه ذخیره کلیک می کنیم.
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ثبت اجرت:
برای ثبت اجرت سرویس انجام شده ،وارد تب ”اجرت ها“ می شویم و با زدن دکمه جدید و انتخاب دکمه
 ،اجرت مورد نظر را انتخاب نمائید و در صورت گارانتی بودن اجرت مورد نظر ،تیک گارانتی را فعال و بر
روی دکمه ی ذخیره کلیک می کنیم.
نکته :قبل از انتخاب تب اجرت حتماً داشتن و عدم داشتن گارانتی و نوع سرویس را صحیح وارد نمائید به
این خاطر که مبلغ اجرت بر حسب این دو مورد که شما در فاکتور سرویس مشخص نموده اید محاسبه می
گردد.

با توجه به تنظیمات مدیریت سایت در این فرم ممکن است اجازه ثبت کد تکنسین نمایندگان را هم داشته
باشید ،در این حالت کد تکنسین نماینده نمایش داده می شود و انتخاب کد تکنسین اجباری می باشد.
حالتی که انتخاب کد تکنسین اجباری است:

 اگر با دسترسی نماینده وارد شده اید کد تکنسین هائی آن نماینده نمایش داده می شود.
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 اگر با دسترسی سازمان مرکزی خدمات وارد شده اید و نوع قبض پذیرش را غیر از” قبض تعمیرگاه
استاندارد مرکزی“ انتخاب نمائید در قسمت کد تکنسین ،کد تکنسین های تعریف شده برای نماینده نوع
قبض پذیرش نمایش داده می شود.
 اگر با دسترسی سازمان مرکزی خدمات وارد شده اید و نوع قبض پذیرش را ” قبض تعمیرگاه استاندارد
مرکزی“ تعریف نمائید با توجه به نوع سرویس انتخاب شده کد تکنسین ها را مشاهده خواهید نمود .در
حالت پیش فرض فاکتور سرویس با نوع سرویس ”داخل موسسه“ است و کد تکنسین های مربوط به این
نوع سرویس را مشاهده خواهید نمود اگر قصد تغییر نوع سرویس را دارید ،نوع سرویس را تغییر داده
قبض پذیرش را ذخیره نمائید سپس مجدداً قبض را برای ویرایش انتخاب نمائید تا تکنسین های مربوط
به این نوع سرویس نمایش داده شود.

اگر با دسترسی نماینده وارد شده اید کد تکنسین هائی که برای نماینده انتخاب شده خواهید دید.
ثبت قطعات مصرفی
برای ثبت قطعات مصرفی دستگاه ،باید وارد تب قطعات مصرفی شده و بر روی دکمه جدید کلیک نمائید.
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شکل 3

با انتخاب دکمه

نام قطعه مصرفی را جستجو می کنیم.

و با انتخاب قطعه مورد نظر ،تعداد مصرف و مبلغ را وارد کرده و در صورت گارانتی بودن قطعه ،تیک
گارانتی را فعال و بر روی دکمه ذخیره کلیک می کنیم.
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شکل 22

نکته :برای حذف قطعه انتخاب شده می توان از دکمه

استفاده کرد.

قطعه ثبت شده را در شکل ذیل مشاهده می نمائید که در صورت حذف قطعه می توان از دکمه
استفاده کرد.

ثبت هزینه های متفرقه:
برای ثبت هزینه های متفرقه از جمله ایاب و ذهاب با مراجعه به تب ”هزینه های متفرقه“ و زدن دکمه
”جدید“ می توان هزینه مربوطه را ثبت کرد.
نکته :با زدن تیک گارانتی ،هزینه به حساب مرکز سرویس ثبت خواهد شد.

در نهایت در تب ”مبلغ فاکتور“ جمع کل هزینه ها را می توان مشاهده کرد.
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شکل 21

بعد از ثبت اطالعات قبض پذیرش با زدن دکمه ی ”بایگانی“ قبض شما برای اطالع رسانی به مرکز سرویس
ارسال خواهد شد.
نکته :فاکتور سرویس های بایگانی شده سمت مرکز سرویس منتقل می شود.

برای مشاهده قبض های بایگانی شده و نشده می توان در صفحه ی اصلی با انتخاب فیلتر وضعیت قبض و
زدن دکمه جستجو لیست کارهای فرستاده شده و نشده به مرکز را مشاهده کرد و یا از فیلترهای شماره
قبض ،تاریخ پذیرش و یا نام مشتری می توان به قبض مورد نظر دست یافت.
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شکل 26

می توان از اطالعات ثبت شده در داخل قبض یا در صفحه ی اصلی پذیرش خروجی به اکسل و یا پرینت
گرفت.

برای ویرایش فاکتور سرویس های دخیره شده می توانید از دکمه ویرایش استفاده نمائید.
نکته :فاکتور سرویس هائی که بایگانی شده اند (بعنی به مرکز سرویس ارسال شده اند) امکان ویرایش ندارند
فقط می توانید محتوای فاکتور سرویس را مشاهده نمائید.
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اگر شما طرف حساب های ثابتی دارید (برای آنها مکرراً فاکتور سرویس صادر می کنید) می توانید اطالعات
آنها را ثبت نمائید.
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حال زمانی که در قبض پذیرش جلوی نام مشتری دکمه

پنجره جستجوی طرف های حساب ثابت باز می شود.
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را انتخاب نمائید

سپس نام طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمائید ،در این حالت اطالعات استان ،شهر ،شماره تماسها و
آدرس پست الکترونیک ثبت شده طرف حساب انتخاب شده در قبض پذیرش می نشیند ( .و نیاز به وارد
کردن مجدد این اطالعات نیست)
نکته :تعریف طرفهای حساب نیاز به دسترسی نماینده خدمات دارد ،هر نماینده طرفهای حساب تعریف
شده ی خود را مشاهده می کند ،اگر با دسترسی سازمان مرکزی خدمات وارد شوید امکان تعریف طرف
حساب را ندارید و در فرم انتخاب مشتری تمام مشترکین و نمایندگان تعریف شده در نرم افزار سروشان را
مشاهده خواهید نمود.

با انتخاب این فرم ،پنجره ذیل باز می شود.
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در قسمت اول اگر شماره انداز خودکار قبض برای شما فعال باشد (این تنظیم را سرویس مرکزی انجام می
دهد اگر این تنظیم را فعال نکند شما قسمت اول را نخواهید دید) نماینده هم می توانید این تنظیم را فعال
و یا غیرفعال نمائید و یا شماره شروع کنتور را تنظیم نمائید.

در قسمت دوم اگر تمایل دارید با اطالعاتی که در قبض پذیرش بر اساس نام مشتری ،شماره سریال و ...
وارد می کنید اگر قبالً سابقه ای برای آنها در سیستم ثبت شده است آنها را هم مشاهده نمائید ،تیک های
آنها را وارد نمائید.ضمناً با مشاهده سابقه در فاکتور سرویس می توانید سابقه مورد نظر را انتخاب نمائید
(آیکن تیک را انتخاب نمائید)تا اطالعات آن در فاکتور سرویس بنشیند.

در قسمت سوم با انتخاب نام استان و شهرستان پیش فرض ،با زدن قبض پذیرش جدید ،لیست استان و
شهرستان روی استان و شهرستان پیش فرض انتخابی شما قرار می گیرد.
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در این فرم می توانید نام ستونهای نمایشی در فرم پذیرش و سابقه را مشخص نمائید.
در عکس ذیل نام ستونی برای جدول پذیرش انتخاب نشده است با استفاده از این فرم می توانید نام
ستونهای مورد نظر خود را برای نمایش انتخاب نمائید.

با انتخاب ”ویرایش تنظیمات جداول“ فرم ذیل باز می شود.
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با انتخاب نام جدول (لیست قبض های پذیرش یا سوابق پذیرش) لیست فیلدهای مربوطه نمایش داده می
شود ،برای انتخاب فیلد مورد نظر روی آیکن

کلیک نمائید ،فیلد مورد نظر از لیست باال به لیست

”فیلدهای انتخاب شده“ منتقل می گردد.
برای حذف فیلد نیز از آیکن

استفاده نمائید.

نکته :برای نمایش تغییرات لیست ستون های قبض پذیرش یکبار از کنسول پذیرش خارج شوید و مجدداً
وارد شوید.

برای تغییر کلمه عبور خود در وب سایت می توانید در منوی صفحه پذیرش با وارد شدن در منوی امکانات
سیستم ،تنظیمات سیستم ،تغییر کلمه عبور و رمز ،کلمه عبور را تغییر دهید.

25
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 اگر قبض پخش کار شده از مرکز توسط نماینده قابل انجام نبود می تواند با این وضعیت آنرا بایگانینماید.

-

تعداد پیغامهای جدیدی که از طرف مرکز دریافت می کنید در ابتدای فرم درج شده است ،شماره
ردیف قبضهای حاوی پیغامهای جدید هم با پس زمینه رنگ بنفش متمایز شده است.

با کلیک روی تعداد پیغامهای دریافت شده از مرکز  ،پنجره اطالع رسانی حاوی شماره قبضهائی که
پیغام جدید دارند را مشاهده خواهید کرد.

27

برای سفارش دادن قطعه مورد نظر می توانید از طریق پورتال وب و با زدن دکمه ی ثبت سفارش در
خواست خود را ثبت کنید.

28

با انتخاب کاال یا قطعه مورد نظر و زدن دکمه ی جستجو از موجود بودن قطعه در انبار مرکز سرویس خود
مطلع خواهید شد و با اطالع از این موضوع می توانید درخواست خود را ثبت کنید.

برای جستجو کاال می توانید از” انتخاب از گروه ها“ و یا ”انتخاب از درختواره قطعات“ استفاده نمائید.

در پنجره باز شده روی گروه محصول مورد نظر کلیک نموده و در لیست کنار اقالم آن گروه نمایش داده می
شود ،با انتخاب نام قطعه ،قطعه جهت جستجو انتخاب می شود.

29

نکته  :جهت انتخاب سطر روی عالمت ”>>“ کلیک نمائید.

روش دیگر جستجو ”انتخاب از درختواره قطعات“ می باشد با کلیک بر روی انتخاب از درختواره قطعات
شکل ذیل را مشاهده خواهید کرد.

31

همانطور که مشاهده می کنید با زدن عالمت
دن دکمه

+

 ،می توان محصول مورد نظر خود را به سهولت یافت و با

مشخصات تکمیلی کاال را دید.

31

نکته :جهت انتخاب محصول هم روی نام محصول کلیک نمائید.
و همچنین می توانید نام کلمه مورد نظر جهت جستجو را وارد نمائید

32

با زدن دکمه ی ”اطالعات تکمیلی“ می توانید مشخصات قطعه خود را مشاهده نمائید ،همچنین درصورت
موجود نبودن قطعه در انبار با کلیک بر روی دکمه مشابه و معادل (در صورت تعریف شدن مشابه و معادل
برای قطعه) می توانید از قطعات مشابه و معادل استفاده کنید.
بعد از انجام مراحل باال بر روی دکمه ی ”افزودن به سبد خرید“ کلیک کنید تا صفحه ثبت سفارش باز
گردد.

شکل 12

در صفحه ی باز شده نوع سفارش را تعیین کرده و در قسمت تعداد سفارش ،تعداد اقالم مورد نیاز را وارد
نمائید ،سپس نسبت به پر کردن فیلد های مربوط به اطالعات مشتری و محصول اقدام نمائید و در نهایت
بر روی دکمه ی تایید کلیک می کنیم.
برای نهایی کردن سفارش خرید خود بر روی دکمه ی نهایی کردن سبد خرید در لیست اقالم سبد خرید
کلیک نمائید.

33

شکل 11

در صفحه ی نهایی کردن ،الویت سفارش خود را تعیین کرده و توضیحات مربوط به آن را وارد می کنیم.
در صورت تغییر در سفارش از دکمه ی ویرایش و برای حذف سفارش از دکمه ی حذف استفاده کنید.
برای قطعی کردن سفارش خود و ارسال آن به مرکز بر روی دکمه ی تأیید سفارش خرید و دریافت کد
پیگیری کلیک نمائید.
نکته  :در صورت لزوم برای انصراف از ادامه کار با کلیک بر روی دکمه انصراف و در صورت اضافه نمودن
قطعه ی جدید بر روی دکمه افزودن قطعه جدید کلیک کنید.

34

در صورت انجام صحیح سفارش کد رهگیری برای شما نمایش داده خواهد شد که این کد را نزد خود نگه
دارید.

شکل 11

35

جهت پیگیری در خواست خرید خود به منوی پیگیری سفارش در بخش لجستیک انبار مراجعه کرده و با
وارد کردن کد پیگیری ،از وضعیت سفارش مورد نظر خود مطلع گردید.

نمونه ای از خرید پیگیری شده:

36

نکته :با انتخاب ”>>“ سطر مربوطه انتخاب شده و با زدن دکمه ها اطالعات آن سطر نمایش داده می
شود.

جهت اطالع از وضعیت دستگاه خود در تعمیرگاه با مراجعه به منوی اطالع رسانی تعمیرگاه مرکزی و وارد
نمودن شماره رسید یا سریال دستگاه خود می توان مطلع شوید.

شکل 16

در صورت بهمراه داشتن اطالعات شماره قبض یا کد ثبت به همراه کد اینترنتی (مکمل) با انتخاب شماره
قبض و وارد نمودن اطالعات شماره قبض و زدن دکمه جستجو از وضعیت دستگاه خود مطلع شوید.

37

طبق تصویر باال میتوانید از وضعیت دستگاه ،اطالعات پذیرش ،فاکتور سرویس ،اطالعات بارنامه ورودی و
خروجی (در صورتیکه دستگاه ارسالی باشد) را مشاهده نمائید.

با وارد شدن در این صفحه و وارد نمودن شماره بارنامه خود از وضعیت بسته ارسالی خود مطلع خواهید شد.

38

برای ثبت نظرات ،شکایات و انتقادات خود می توانید از کنسول روابط عمومی برای این منظور استفاده
نمائید.

39

جهت ایجاد پرونده ای جدید با کلیک بر روی منوی ثبت پرونده وارد صفحه ذیل می شویم.

41

ابتدا نوع پرونده را مشخص کرده سپس موضوع پرونده و نام طرف پرونده را مشخص می کنیم و متن مورد
نظر خود را در بخش شرح پرونده وارد می کنیم و بعد از ثبت مشخصات شخصی و محصول بر روی دکمه
ذخیره کلیک می کنیم .بعد از ثبت پرونده کد رهگیری نمایش داده می شود که به وسیله ی آن می توان
پرونده ی خود را پیگیری نمائید.

41

شکل 92

42

با استفاده از این بخش می توان به اطالعات آدرس و شماره تماس نمایندگان در استان و شهرستان خود
دست یافت بدین صورت که استان و شهرستان را انتخاب کرده و با زدن دکمه ی جستجو لیست نمایندگان
آن استان نمایش داده می شود که با کلیک بر روی جزئیات می توان مشخصات تکمیلی نماینده انتخابی را
مشاهده کرد.

43

نمایندگان برای دستیابی به اطالعات مالی و صورتحساب خود با مراجعه به منوی اطالع رسانی صورتهای
مالی ،از وضعیت مالی خود آگاهی می یابند.

با انتخاب بازه ی زمانی مورد نظر و نوع گردش (بدهکار ،بستانکار  ،بدهکار و بستانکار) و زدن دکمه جستجو
می توان گردش حساب خود را مشاهده کرد و از اطالعات بدست آمده خروجی به فایل اکسل تهیه نمود.

44

برای مطلع شدن از وضعیت گارانتی دستگاه مورد نظر به منوی مربوطه مراجعه کرده و با وارد کردن شماره
سریال محصول و زدن دکمه جستجو به اطالعات مورد نظر دست یافت.

45

با استفاده از این کنسول کاربر می تواند خود را به عنوان طرف حساب ثابت خدمات (مشترک خدمات)،
نماینده خدمات ،نماینده فروش ،فروشنده ،خریدار و  ...معرفی و ثبت نام نماید.
برای دریافت اشتراک می توانید با مراجعه به منوی ”ثبت درخواست اشتراک“ مشخصات فردی و تکمیلی
خود را وارد نموده و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

46

با زدن دکمه ذخیره کد پیگیری به شما داده خواهد شد که آن را نزد خود نگه دارید.

نکته :با توجه به نوع درخواست خود می توانید،نوع طرف حساب خود را در قسمت مربوطه تیک بزنید به
عنوان مثال شما درخواست نمایندگی این شرکت را دارید با وارد شدن در این صفحه و تکمیل مشخصات
(فعال کردن گزینه نمایندگی خدمات و ضمیمه کردن تصاویر مدارک) ،درخواست خود را به مرکز سرویس
اعالم نمایید.

جهت مطلع شدن از وضعیت درخواست خود با مراجعه به منوی پیگیری درخواست اشتراک و وارد کردن
کد رهگیری و زدن دکمه جستجو از وضعیت درخواست خود آگاه شوید.

47

با استفاده از این کنسول مشتری ،درخواست سرویس خود را از طریق وب اعالم کند.
با وارد شدن با سطح دسترسی مشترک خدمات و با انتخاب منوی ”ثبت درخواست سرویس“ فرم ذیل را
مشاهده خواهید کرد:

48

در فرمی که مشاهده می نمائید تمامی اطالعات مربوط به محصول ،وضعیت گارانتی ،و نوع عملیات مورد
درخواست را مشخص کرده و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید .با زدن دکمه ذخیره کد رهگیری به شما
داده خواهد شد که می توانید با نگهداری این کد درخواست خود را پیگیری نمایید.

همانطور که توضیح داده شد برای پیگیری درخواست سرویس ثبت شده در پورتال وب می توان به منوی
پیگیری درخواست سرویس مراجعه کرد.

برای دسترسی به فایل های بارگذاری شده در وب سایت ،با توجه به مجوز دسترسی خود وارد پرتال وب
شوید و با مراجعه به منوی ”آرشیو مدارک فنی“ و انتخاب شاخه مورد نظر ،فایل مورد نظر خود را می توانید
دانلود نمائید.

49

جهت مشاهده ی تصاویر محصوالت و اطالعات تکمیلی آنها می توان بواسطه این منو محصول مورد نظر
خود را جستجو کرده و به اطالعات تکمیلی آن دست یابید .

51

با انتخاب نمایشگاه محصوالت صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود.

با انتخاب نمایش بر اساس کل محصوالت ،کلیه تصاویر و اطالعات محصوالت را مشاهده خواهید کرد.

51

برای مشاهده اندازه واقعی تصویر بر روی آن کلیک نمایید.

52

روش دیگر مشاهده ی تصویر ،جستجوی آن می باشد که می تواند بر اساس نام محصول ،شماره فنی ،کد
داخلی و گروه محصول می باشد که تیک هر کدام از این گزینه ها را فعال نمائید آن گزینه برای شما فعال
می شود کلمه جستجو مورد نظر را وارد کرده و در نهایت دکمه جستجو را کلیک نمائید.

مانند:

53

برای جستجو کاال می توانید از” انتخاب از گروه ها“ و یا ”انتخاب از درختواره قطعات“ استفاده نمائید.

در پنجره باز شده روی گروه محصول مورد نظر کلیک نموده و در لیست کنار اقالم آن گروه نمایش داده می
شود ،با انتخاب نام قطعه ،قطعه جهت جستجو انتخاب می شود.

نکته  :جهت انتخاب سطر روی عالمت ”>>“ کلیک نمائید.

روش دیگر جستجو ”انتخاب از درختواره قطعات“ می باشد با کلیک بر روی انتخاب از درختواره قطعات
شکل ذیل را مشاهده خواهید کرد.

54

همانطور که مشاهده می کنید با زدن عالمت
دن دکمه

+

می توان محصول مورد نظر خود را به سهولت یافت و با

مشخصات تکمیلی کاال را دید.

55

نکته :جهت انتخاب محصول هم روی نام محصول کلیک نمائید.

این کنسول جهت اطالع رسانی سوابق خدماتی موجود برای نماینده تهیه شده است.

با استفاده از این کنسول اعضاء وب سایت در مورد موضوعی مطرح شده به بحث وگفتگو می پردازند.
نکته :مشتریان (با سطح دسترسی مشتری) می توانند در این کنسول ثبت نام نمایند و در تاالرهای
گفتگوئی که به آنها دسترسی داده شده است شرکت نمایند.
پس از ورود به این کنسول ،لیست تاالرهای گفتگو را مشاهده می نمائید( .تاالر های گفتگو توسط مدیر
سایت تعریف می گردد)
مانند:

56

بعد از اینکه وارد اتاق گفتگو مورد نظر خود شدید (روی یکی از عنوان های تاالرهای گفتگو کلیک نمودید)
دو قسمت را مشاهده خواهید نمود در قسمت باال گروه های زیر مجموعه تعریف شده تاالر گفتگو انتخاب
شده و قسمت پائین موضوعات مطرح شده تاالر گفتگو انتخاب شده.

57

نکته  :1در صورت تعریف تاالرهای زیرمجموعه ،می توانید وارد این تاالرها هم شوید.
برای ارسال نظر در موضوعات مطرح شده روی موضوع مورد نظر کلیک نمائید.
اگر در نظر دارید موضوع جدیدی مطرح نمائید روی دکمه ”موضوع جدید“ کلیک نمائید.
اگر روی یکی از موضوعات کلیک نمائید ،فرمی مانند شکل ذیل خواهید داشت که سه راه ارسال نظر برای
موضوع انتخاب شده وجود دارد.

58

روش اول :پاسخ سریع می باشد که نظر خود را در باکس زرد رنگ وارد نموده روی دکمه پاسخ سریع یا
همزمان کلیدهای  Ctrl+Enterکیبورد را فشار دهید.
روش دوم  :انتخاب دکمه ”پاسخ “ می باشد که با انتخاب این دکمه فرم ذیل باز می شود:

59

در این روش با استفاده از امکانات ادیتور می توانید نظر خود را ارسال نمائید و همچنین امکان پیوست فایل
را نیز دارید.
روش سوم :پاسخ با نقل قول می باشد.
روش چهارم :در صورتی که قصد دارید نظرتان را به صورت خصوصی ارسال نمائید دکمه ”ارسال پیام
خصوصی“ را انتخاب نمائید.
جهت ویرایش و یا حذف نظرهای ارسال شده از دکمه ویرایش و حذف استفاده نمائید.
نکته  :1مدیر سایت روی تمامی موضوعات و نظرها امکان حذف و ویرایش را دارد.
نکته  :2جهت مشاهده پیام خصوصی می توانید در صفحه اصلی روی آیکن پیام های خصوصی کلیک
نمائید .اگر پیام خصوصی جدیدی داشته باشید کنار این آیکن تعداد آنرا نمایش می دهد.

61

در ارسال موضوع عالوه بر مطرح کردن موضوعی جدید ،می توانید موضوعی را در معرض نظرسنجی قرار
دهید.

61

در این صفحه اگر روی لینک ”ایجاد نظرسنجی“ کلیک نمائید می توانید سوال و گزینه های نظرسنجی را
وارد نمائید برای اضافه کردن گزینه های بیشتر و یا حذف گزینه از دکمه های مربوطه استفاده نمائید.

در تصویر ذیل نمونه نظرسنجی ارسال شده را مشاهده خواهید نمود:

62

که عالوه بر ارسال نظر در مورد موضوع مطرح شده ،در نظرسنجی هم می توانید شرکت نمائید.
نکته :هر عضو در هر نظرسنجی یکبار می تواند شرکت کند و پس از رأی دادن ،نتیجه نظرسنجی را مشاهده
خواهید نمود.

در این کنسول پرسش و پاسخ های توسط اعضاء مطرح می شود .در ضمن مدیر سایت می تواند پرسش و
پاسخ های متداول را درج نماید و همچین به سواالت مطرح شده توسط اعضاء سایت نیز پاسخ دهد.
جهت وارد نمودن مبحث جدید :عنوان و متن را وارد نموده سپس دکمه ”شروع مبحث جدید“ را کلیک
نمائید تا در زیر شاخه اصلی این مبحث اضافه گردد

63

جهت ارسال نظر برای این مبحث ،ابتدا مبحث مورد نظر را انتخاب کرده سپس در قسمت عنوان و متن،
نظر خود را وارد نمائید سپس دکمه ارسال نظر را انتخاب نمائید.

64

نکته :اگر روی مبحث و یا نظری کلیک نمائید که خود آنرا وارد نموده اید عالوه بر دکمه شروع مبحث جدید
و ارسال نظر  ،دکمه های ویرایش ،لغو ویرایش و حذف را خواهید داشت.
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با استفاده از این فرم می توانید شماره گارانتی محصول خود را ثبت نمائید.
با وارد نمودن سریال دستگاه سایر اطالعات محصول خریداری شده در فرم می نشیند ،کد امنیتی را وارد
نمائید سپس دکمه ثبت را انتخاب نمائید پس از ثبت ،پیغام ثبت عملیات را می دهد.
فیلدهائی که با رنگ زرد مشخص شده اند اجباری می باشند.
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سریال دستگاه و شماره کارت گارانتی یکتا می باشد و امکان ثبت مقدار تکراری نمی باشد.
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