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راٌّوای استفادُ اس ساهاًِ اکسیر

تسوِ تؼالی

راهىمای استفاده از ساماوه معامالت بر خط اکسیر
شرکت رایان هم افسا

پیطٌْاد هیگشدد جْت تْشُهٌذی اص کیفیت تاالتش ساهاًِ هؼاهالت تشخظ اکسیش  ،اص آخشیي ًسخِ هشٍسگش
گَگل کزٍم « »Google Chrome

یا فایزفاکس « » Firexfox

استفادُ ًوائیذ.

ضشکت سایاى ّن افضا دس ساستای تحمك ًیاصّای کاستشاى آًالیي ٍ ّوگام تا افك ّای پیص سٍی تاصاس سشهایِ کطَس
پٌْاٍس ایشاى ،ساهاًِ هؼاهالت تشخظ " اکسیش" سا تا هؼواسی ًَیي ٍ ٍیژگی ّای هٌحػش تِ فشد ،عشاحی کشدُ است.
اص ایي پس ساهاًِ هؼاهالت تشخظ سایاى ّن افضا سا تا ًام تجاسی "اکسیش" تِ تاصاس سشهایِ هؼشفی هی ًوایذ.
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يريد به ساماوه
ساهاًِ هؼاهالت اکسیش تشای کلیِ هشٍسگشّا ٍ سیستن ػاهل ّا عشاحی ضذُ استّ .وَاسُ هی تَاًیذ تا ٍاسد کشدى
آدسس آًالیي دس کلیِ هشٍسگشّای سیستن ػاهل ّای ٍیٌذٍص ،اًذسٍیذ ٍ  IOSاص اهکاًات ایي ساهاًِ استفادُ کٌیذ.
تشای ٍسٍد تِ ساهاًِ تا ٍاسد کشدى ضٌاسِ کاستشی ٍ کلوِ ػثَس تِ غفحِ اغلی ٍاسد هی ضَیذ.
 :OTPایي فیلذ تشای هطتشیاًی است کِ دستگاُ  OTPسا اص کاسگضاسی خَد تْیِ کشدُ اًذ.
کذ اهٌیتی :تػَست پیص فشؼ ،اٍلیي الگیي ًیاص تِ کذ اهٌیتی (کپچا) ًوی تاضذ ٍ فمظ دس غَست ٍاسد کشدى ًام
کاستشی یا سهض ػثَس اضتثاُ ،کذ اهٌیتی ًوایص دادُ هی ضَد.
*کذ اهٌیتی حساس تِ حشٍف تضسگ ٍ کَچک ًیست.
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رهش عثَر را فزاهَش کزدُ ام :اهکاًی است تشای تاصیاتی سهض ػثَس کِ تا ٍاسد ًوَدى ًام کاستشی  ،ایویلی حاٍی سهض
ػثَس جذیذ اسسال هی ضَد.

هعزفی رهش یک تار هصزف ()OTP
یکی اص سٍش ّای جلَگیشی اص حذس صدى کلوات ػثَس ضؼیف ٍ ًاهٌاسة ،استفادُ اص سهضّای یک تاس هػشف
( )One Time Passwordهی تاضذ .تشای تَلیذ کلوات ػثَس یک تاس هػشف اص اتضاسی تِ ًام تَکي  ،OTPاستفادُ
هی گشدد ،کِ تا تؼشیف سشیال ضٌاسایی تِ اصای ّش کاستشٍ ،ی هی تَاًذ تا فطاس دادى دکوِ سٍی دستگاُ سهضّای
تػادفی دسیافت ٍ تا استفادُ اص آًْا دس ساهاًِ هؼاهالت تشخظ تا اهٌیت تیطتشی ٍاسد ضَد.
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آشىایی با بخشهای حساب کاربری ساماوه معامالت آوالیه
پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ آًالیي ،غفحِای سا هطاّذُ هیًواییذ کِ اص چْاس لسوت ًَاس تاالیی،
غفحِ هشکضیًَ ،اس سوت چپ ٍ هٌَّای سوت ساست دس اداهِ تِ هؼشفی تخصّای هختلف آى هیپشداصین:

نوار باالیی:
تغییز ستاى ساهاًِ :تشای تغییش صتاى ساهاًِ کافی است تش سٍی صتاى هَسد ًظش کلیک ًواییذّ ،وچٌیي دس غَست ًیاص
کاستشاى ،صیشساخت الصم جْت اضافِ ضذى سایش صتاى ّای تیي الوللی دس ساهاًِ اکسیش ٍجَد داسد.
رٍیدادّای سیستن :کلیِ سٍیذادّای سیستن تِ تشتیة صهاى ٍلَع دس سٍص جاسی ًوایص دادُ هی ضَد.
پیغام ّای ًاظز :تا کلیک تش سٍی ایي لیٌک هی تَاًیذ لیستی اص" پیغام ّای ًاظش تاصاس " ،سا تِ ّوشاُ تؼذاد آى پیغام
ّا هطاّذُ کٌیذ.
ارتثاطٍ :ضؼیت فؼلی استثاط ضوا تا ساهاًِ هؼاهالت سا ًطاى هیدّذ.
ساعت رسوی ٍ تاریخً :وایص دٌّذُ ساػت ٍ تاسیخ ّستِ هؼاهالت است.
چٌاًچِ استثاط تِ دالیل ایٌتشًت ٍ ...لغغ تاضذ اهکاى استفادُ اص ساهاًِ اهکاىپذزیش ًخَاّذذ تذَدّ .وچٌذیي اعالػذات
پیاهْا ٍ ساػت سسوی ٍ آخشیي تِ سٍص سساًی ًیض لاتل ًوایص ًیست.
حساب کارتزی :دس ایي لسوت اهکاى تغییش تٌظیوات ،تغییش سهض یا خشٍج اص ساهاًِ ٍجَد داسد.
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تٌظیوات :دس ساستای افضایص اًؼغاف پزیشی ٍ تشلشاسی تؼاهل هٌاسة کاستش تا ًشم افضاس لاتلیت ضخػی ساصی غفحِ
هؼاهالت تشای کاستش فشاّن گشدیذُ است.
تشخی اص ایي اهکاًات تِ ضشح صیش هی تاضذ:
 افضایص تؼذاد ًوادّای ّش لیست دس دیذُ تاى تا حذاکثش ً 30واد
 لاتلیت افضایص ٍ کاّص ستًَْای اعالػاتی دیذُ تاى
 لاتلیت اًتخاب سًگ اػالم تغییشات ( چطوک) ،پٌل گضاسضات ،اتضاس دیذُ تاى ،خشیذ ٍ فشٍش
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تغییز رهش :جْت تغییش سهض ٍسٍد تِ ساهاًِ اص ایي گضیٌِ استفادُ ًواییذ.
پس اص کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ ،پٌجشُای ًوایص دادُ هی ضَد .دس کادسجلَی سهضػثَس لذیوی ،سهض ػثَس فؼلی
خَد سا ٍاسد ًواییذ .سپس دس کادس تؼذی ،سهض ػثَس جذیذ هذًظشتاى سا ٍاسد ًواییذ .یکثاس دیگش سهض ػثَس جذیذ سا
دس کادس تؼذی تکشاس کٌیذ .دس اًتْا تش سٍی گضیٌِ ی تغییش سهض کلیک ًواییذ .دس اًتْا سیستن پیاهی هثٌی تش
تغییش سهض تِ ضوا ًوایص دادُ ٍ سهض ػثَس ضوا تِ سهض جذیذ تغییش هییاتذ.
کلوِ ػثَس اًتخاتی تایذ حذالل هتطکل اص  8کاساکتش ٍ تشکیثی اص حشٍف ٍ اػذاد اًگلیسی تاضذ
تؼذ اص رخیشُ تٌظیوات ،جْت هطاّذُ تغییشات تایذ یک تاس اص سیستن خاسج ٍ هجذدا ٍاسد ضَیذ.

خزٍج :تا کلیک تش سٍی گضیٌِ "خشٍج" ؛ اص ساهاًِ خاسج هی ضَیذ.
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صفحه مرکزی:
ًَار ًوایص ضاخصّا :تغییشات هثثت ٍ هٌفی ضاخع کِ تا سًگ ّای سثش ٍ قزهش ٍ جْت ّای ًطاًگش افضایص یا
کاّص ضاخع هی تاضذ.
ّوچٌیي تا کلیک تش سٍی ػٌَاى ضاخع ّا تِ سایت " ضزکت هدیزیت فٌاٍری تَرس تْزاى " tsetmc
لیٌک خَاّیذ ضذ

دیدُ تاى تاسار/پزتفَی :دس لسوت دیذُ تاى تاصاس لیستی اص اٍساق سا کِ تِ سلیمِ خَدتاى دس لیست ّایی لشاس
دادُ ایذ ،هطاّذُ هی کٌیذ.

ًکتِ :اص آًجا کِ دس هؼاهالت آًالیي اهکاى هؼاهلِ" اٍساق تاصاس پایِ" ٍجَد ًذاسد ،لزا اهکاى هطاّذُ ٍ یا جستجَی
اٍساق تاصاس پایِ اهکاى پزیش ًوی تاضذ.
دس ایي لسوت تِ عَس پیص فشؼ لیستی تِ ًام "پَستفَ" ٍجَد داسد کِ لاتل ٍیشایص ٍ یا حزف ًوی تاضذ .دس ایي
لیست اٍسالی سا کِ ًضد ایي کاسگضاسی (کاسگضاس ًاظش) ،اص آًْا دس سیستن هؼاهالت هَجَدی داسیذً ،وایص دادُ هی
ضَد ،کِ دس ستَى " هاًذُ " ،هَجَدی ّش یک اص ایي اٍساق لاتل هطاّذُ است .چٌاًچِ دس عَل ساػت هؼاهالت تشای
ایي اٍساق هؼاهلِ اًجام ضَد ستَى " هاًذُ " ًیض تغییش هی یاتذ.
الصم تِ رکش است کِ اعالػات لیست پَستفَ دس اتتذای ّش سٍص کاسی ،تِ سٍص سساًی هی گشدد.
چٌاًچِ ضوا ًوادی سا اص لیست پَستفَ حزف کٌیذ تا الگیي هجذد تِ سیستن آى ًواد سا دس ّواى لیست ،دٍتاسُ
هطاّذُ خَاّیذ کشد.
ًکتِ :دس لسوت دیذُ تاى تاصاس تا تَجِ تِ ایٌکِ دس ّش لیست ً 30واد لاتل ًوایص است ،چٌاًچِ تؼذاد اٍساق ضوا دس
لیست پَستفَ ،تیص اص ً 30واد تاضذ ،لیستْای پَستفَ تِ پَستفَ  ،1پَستفَ  ،2پَستفَ  ...ٍ 3تمسین خَاّذ ضذ.
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اضافِ  ،حذف ٍ ٍیزایص دیدُ تاى :دس ایي لسوت هی تَاًیذ لیستی تشای ًواد ّای هَسد ًظش اضافِ کٌیذ ٍ دس
غَست اهکاى ًام لیست سا ٍیشایص کشدُ ٍ یا لیست سا حزف کٌیذ.

تغییزاًداسُ دیدُ تاىّ :وَاسُ تا کوک فلص ّای تاال ٍ پاییي  ،هی تَاًیذ اًذاصُ دیذُ تاى سا تغییش دّیذ.

حذف اسکزٍل :اهکاى حزف اسکشٍل دس دیذُ تاى ٍجَد داسد.
اهکاى هزتة کزدى ًوادّای دیدُ تاى ٍ پزتفَی تزاساس کلیِ ستَى ّا :تا استفادُ اص ایي اهکاى هی تَاًیذ ًوادّا
سا تش اساس ستَى هَسد ًظش هشتة (سَست) کٌیذ .چٌاًچِ اص سیستن خاسج ضَیذ تشتیة ًوادّا تِ حالت پیص فشؼ تش
هی گشدد.
دس لسوت اعالػات ًواد ٍ ػشضِ ٍ تماضا تا جستجَی ًواد ،اعالػات کاهلی اص اٍساق کِ ضاهل ٍضؼیت کلی ًواد ٍ غف
ػشضِ ٍ تماضای آى هی تاضذ سا ،هطاّذُ خَاّیذ کشد .الثتِ هی تَاًیذ تشای هطاّذُ اعالػات یک ًواد اص لسوت دیذُ
تاى تاصاس سٍی ًام اٍساق کلیک کشدُ ٍ دس لسوت اعالػات ًواد آى سا هطاّذُ کٌیذ.
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ثثت سفاسش آًالیي:
در قسوت سفارش آًالیي هی تَاًید ،سفارضات خزید  /فزٍش خَد را ثثت ٍ ارسال ًوایید.
اعالػاتی کِ دس ایي لسوت ًوایص دادُ هی ضَد ٍ یا تایذ ٌّگام ثثت سفاسش تکویل ضَد تِ ضشح صیش است:
سمف خشیذً :وایص دٌّذُ حذاکثش هثلغی است کِ هیتَاًیذ سفاسش خشیذ ( اص هحل هاًذُ سیالی ٍ اػتثاس )
ثثت ًواییذ.

هحل تاهیي اػتثاس :سفاسش خشیذ ضوا هی تَاًذ اص دٍ هحل ،تِ ضشح ریل تاهیي ضَد:
 – 1هاًذُ سیالی ٍ اػتثاس :ػثاست است اص اػتثاس سیالی ضوا ًضد کاسگضاس
 – 2تاًک :چٌاًچِ حساب تاًکی جْت تسَیِ ٍجَُ خَدکاس دس ساهاًِ هؼاهالت تشخظ فؼال گشدد ،لیست حساتْای
تاًکی فؼال ضذُ جْت اًجام هؼاهالت ًوایص دادُ هی ضَد.
تاًک ّای ػاهل :دس حال حاضش دس ایي لسوت تاًک ّای صیش تشای خشیذ اص هحل آًالیي فؼال ّستٌذ.
هلت ،ساهاى ،تجاست ،سیٌا ،پاسسیاى ،التػاد ًَیي
تا اًجام ایي کاس ٍ ثثت سفاسش دس ّستِ هؼاهالت ،هثلغ سفاسش خشیذ ضوا دس حساب تاًکیتاى هسذٍد ٍ دس غَست
اًجام هؼاهلِ ،ایي هثلغ تػَست اتَهاتیک اص حساب ضوا کسش ٍ تِ حساب کاسگضاسی ٍاسیض خَاّذ گشدیذ .تواهی
تشاکٌطْای اًجام ضذُ دس گضاسش " گشدش حساب" لاتل هطاّذُ است.
لیوت :دس ایي فیلذ لیوت هَسد ًظش سا ٍاسد ًواییذ.
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دس کٌاس فیلذ "لیوت" دٍ ػالهت آستاًِ تاال ٍ آستاًِ پاییي ٍجَد داسد کِ تا اًتخاب ّش کذام اص آًْا ،آستاًِ تاال یا
پاییي لیوت ًواد اًتخاب ضذُ ،دس آى جایگضیي هی ضَد.

جٌاًچِ تخَاّین همذاس لیوت سا یک سیال افضایص یا کاّص دّین هیتَاى اص ایي آیکَى ّا

استفادُ ًوَد.

دس کٌاس فیلذ "تؼذاد" ّن گضیٌِ سشهایِ ٍجَد داسد کِ پس اص اًتخاب آى فیلذی تاص هی ضَد کِ ضوا هیتَاًیذ سشهایِ
خَد سا دس آى ٍاسد کٌیذ .دس غَستیکِ سشهایِ سا ٍاسد ًواییذ سیستن تغَس اتَهاتیک ،تا تَجِ تِ کاسهضد هؼاهالت ٍ
سشهایِ ٍاسد ضذُ ،تؼذاد لاتل خشیذ سا هحاسثِ ٍ دس فیلذ تؼذاد ًوایص هی دّذ.
حجن ًوایطی  :تؼذادی است کِ سفاسش ثثت ضذُ تا آى تؼذاد ،دس سیستن هؼاهالت تشای ػوَم ًوایص دادُ هیضَد
ٍ تمیِ اص چطن ػوَم پٌْاى هیگشدد.
ًکتِ :حذالل تؼذاد حجن ًوایطی 10 ،تشاتش  ٍ LOTحذاکثش تِ تؼذاد سفاسش هی تَاًذ تاضذ.
ًکتِ :ایي فیلذ اختیاسی تَدُ ٍ الضاهی تِ هطخع ًوَدى آى ٌّگام ثثت سفاسش ٍجَد ًذاسد.
 : LOTػثاست است اص حذالل ٍ حذاکثش تؼذاد هجاص دس یک سفاسش .تِ ػثاستی تشای سْام LOT ،تشاتش  1هی تاضذ
هگش ایٌکِ عی پیغام ًاظش تاصاس ٍ تٌا تش ضشایظ ( تغَس هثال دس ػشضِ ّای اٍلیِ ) همذاس  LOTتغییش کٌذ.
تِ ػٌَاى هثال ،دسغَستیکِ تؼذاد سْن سا  1000ػذد ٍاسد ًواییذ ٍ دسلسذوت "حجذن ًوایطذی" ػذذد  300سا ٍاسد
ًواییذ ،سفاسش ضوا دس لسوت "ػشضِ ٍ تماضا" تِ غَست  300ػذدی تشای ػوَم ًوایص دادُ هیضَد.
ًکتِ :دس غَستی کِ سْن غف خشیذ یا فشٍش تاضذ ٍ سفاسش ضوا تِ غَست "حجن ًوایطی" ٍاسد ضذُ تاضذ؛ سفاسش
ضوا دسغفّای خشیذ ٍ فشٍش تِ غَست  300ػذدی ًوایص دادُ هیضَد .دسغذَستیکِ  300ػذذد اص سذفاسش 1000
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ػذدی هَسد هؼاهلِ لشاسگشفت 300 ،تای تؼذی ٍاسد ساهاًِ هؼاهالت هیضَد ٍ دس اًتْای غف لشاس هی گیشد .ایذي ًذَع
سفاسش تِ ًام سفاسضات  Ice Bergیا سفاسش پٌْاى ًیض هؼشٍف هیتاضٌذ.
ًَع اػتثاس سفاسش ضاهل سٍص ،هؼتثش تا لغَ ،هؼتثش تا تاسیخ ،اجشای فَسی ٍ حزف هی تاضذ.
سٍص :اًتخاب پیص فشؼ سیستن هی تاضذ .سفاسش اص ایي ًَع تا پایاى سٍص هؼاهالتی دس سیستن هؼاهالت اهکاى هؼاهلِ
ضذى سا داسد .دس غیش ایٌػَست تػَست خَدکاس اص سیستن هؼاهالت حزف گشدیذُ ٍ دس ًتیجِ دس سیستن ً OMSیض اص
اػتثاس سالظ خَاّذ ضذ.
هؼتثش تا لغَ :سفاسش تا صهاًی کِ لغَ آى اص سَی کاستش اػالم ًگشدد اػتثاس داسد.
هؼتثش تا تاسیخ :تا یک تاسیخ هطخع ضذُ اص سَی کاستش (ٌّگام ثثت سفاسش) اػتثاس داسد .تا اًتخاب ایي گضیٌِ ،فیلذی
ظاّش هی ضَد کِ تایذ تاسیخ اػتثاس سفاسش دس آى ٍاسد ًواییذ.
اجشای فَسی ٍ حزف :فمظ لحظِ ٍسٍد تِ سیستن هؼاهالت اػتثاس داسد .دسغَستیکِ هؼاهلِ اًجام ًطَد اص اػتثاس سالظ
هی گشدد.دس ایي حالت یؼٌی سفاسش دسخَاستی دس ّواى لحظِ اًجام ٍ هؼاهلِ ضَد ٍ چٌاًچِ هؼاهلِ ًطَد فَساً حزف
هی گشدد.
پس اص ثثت اعالػات سفاسش هی تَاًیذ تا اًتخاب دکوِ خشیذ یا فشٍش ًسثت تِ ثثت ٍ اسسال سفاسضتاى الذام کٌیذ.
تقسین سفارش :قاتلیت ارسال سفارش تا حجن تیطتز اس آستاًِ تعداد تٌْا تا یک کلیک

تشای جلَگیشی اص اسسال سفاسش ّای تکشاسی دس سفاسضات تا حجن تیطتش اص آستاًِ تؼذاد ،اهکاًی اضافِ ضذُ است تا
تِ غَست خَدکاس سفاسضات تیطتش اص آستاًِ تؼذاد( تا تَجِ تِ هحذٍدیت هَجَد دس ّش ًواد) هحاسثِ ضذُ ٍ تِ ّستِ
هؼاهالت اسسال ضَد.
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پیطٌَیس سفاسضات:
ارسال سزیع چٌدیي سفارش تِ صَرت ّوشهاى :دس ایي اهکاى کاستش هی تَاًذ سفاسضات هَسد ًظش سا دس لسوتی
کِ تا ًام پیص ًَیس اضافِ ضذُ است ،آهادُ ًوایذ ٍ اص سٍش ّای صیش دس ساػت هؼاهالت تِ ّستِ هؼاهالت اسسال
ًوایذ.

 کلیک با مايس :چٌاًچِ تش سٍی دکوِ ّای خشیذ ٍ فشٍش تا هاٍس کلیک ًواییذ ،تا ّش تاس کلیک یک
سفاسش اسسال هی گشدد.
 فعال کردن میاوبرها :تا اضافِ ضذى کلیذّای هیاًثشی دس "اکسیش"  ،کاستش هی تَاًذ تٌاتش الگَی صیش
سفاسش هَسد ًظش سا تؼشیف ًوَدُ ٍ تا فطشدى ّش یک اص آًْا سفاسش هَسد ًظش سا اسسال ًوایذ.
تِ تشتیة کلیذ ّای هیاًثش صیش سا تؼشیف ًوایذ.
 Ctr+1تشای سفاسش اٍل
 Ctr+2تشای سفاسش دٍم
 Ctr+3تشای سفاسش سَم
....
تا  Ctr+9تشای سفاسش ًْن ٍ تؼذ اص آى
 Ctr+Qتشای سفاسش دّن
Ctr+W
Ctr+E
.....

(تشتیة حشٍف اًگلیسی اص چپ تِ ساست سٍی غفحِ کلیذ)
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 فعال سازی کلیذ ایىتر :دس هؼواسی جذیذ کلیذ "ایٌتش"تشای اسسال سفاسضات فؼال ضذُ است کِ تذیي
ٍسیلِ کاستش هی تَاًذ تا ّشتاس فطشدى کلیذ ایٌتش یک سفاسش تِ ّستِ هؼاهالت اسسال ًوایذ.

صفحِ عزضِ ٍ تقاضا
دس ایي لسوت هی تَاًیذ  3سفاسش اٍل ػشضِ ٍ تماضا سا تشای ّش ًواد هطاّذُ کٌیذ ،ضوي آًکِ حجن کلیِ هؼاهالت
حمیمی ٍ حمَلی ًیض لاتل ًوایص است.
ّوچٌیي هی تَاًیذ تا کلیک تش سٍی ػذد حجن یا خشیذ  ،سغش هشتَعِ سا ػیٌا تِ لسوت سفاسش آًالیي هٌتمل کٌیذ.
هاًٌذ تػَیش صیش:
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لیست سفارضات:
سفارضات/هعاهالت اهزٍس :سفاسضات  /هؼاهالت هشتَط تِ ًواد اًتخاب ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد.
دس ایي تة ،اهکاى ٍیشایص ،لغَ ٍ یا کپی سفاسضات ٍجَد داسد.

کپی کشدى یک سفاسش ،یؼٌی ثثت ٍ اسسال یک سفاسش جذیذ تا ّواى هطخػات سفاسش لثلی تِ ّستِ هؼاهالت
دس تة " کلیِ سفاسضات دس غف " کلیِ سفاسضات دس غف هطتشی ( اص کلیِ اٍساق ) کِ دس ّستِ هؼاهالت هَجَد
استً ،وایص دادُ هی ضَد .
دس ایي تة ،اهکاى ٍیشایص  /لغَ سفاسضات ٍجَد داسد.
ًَتت سفارش سفارش ارسالی در تیي کلیِ سفارضات خزید ٍ فزٍش
تؼییي هحل دلیك سفاسش تِ خػَظ دس غف ّای خشیذ ٍ فشٍشّ ،وَاسُ یکی اص دغذغِ ّای کاستشاى تَدُ
است ،کِ دس اهکاى "ًَتت سفارش ارسالی" کاستش هی تَاًذ پس اص اسسال سفاسش خشیذ یا فشٍش ،هحل
سفاسش خَد سا دس هیاى سفاسضات ػشضِ یا تماضا ٍجَد داسد سا هطاّذُ ًوایذ.
ّوچٌیي ضوي تغییشات دس سفاسضات دیگش کاستشاى اص لثیل ( ٍیشایص ،حزف ،اًجام سفاسضات) ًَتت سفاسش
ّوِ کاستشاى تغییش خَاّذ کشد ،کِ دسساهاًِ " اکسیش" ًیض جاًوایی دس ّش ثاًیِ تستِ تِ تغییشات تشٍص سساًی
خَاّذ ضذ.
دیدُ تاى /پزتفَ :دس ایي لسوت ضوا هی تَاًیذ تا استفادُ اص کلیذ ّای تؼثیِ ضذُ ،لیست ّای هختلفی اص اٍساق سا تا
ًام ّای دلخَاُ ایجاد ٍ تا ّش تاس اًتخاب آى ّاٍ ،ضؼیت تاصاس ًواد ّای آى لیست سا هطاّذُ ًواییذ.
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لیست :کَهثَیی است کِ ضاهل تواهی لیستْای ایجاد ضذُ است .تا اًتخاب ّش یک اص لیستْا ،دس لسوت دیذُ تاى
تاصاس ًوادّای هشتَط تِ آى لیست ًوایص دادُ هی ضَد.
ایجاد لیست :اهکاى ایجاد یک لیست جذیذ تا ًام هطخع ٍ دلخَاُ سا تشای ضوا فشاّن هی کٌذ.
حذف :اهکاى حزف لیست اًتخاب ضذُ سا تِ ضوا هی دّذ.
ٍیزایص :اهکاى تغییش ًام لیست سا تِ ضوا هی دّذ.
افشٍدى تِ لیست :پس اص جستجَی ًواد هَسد ًظش هیتَاًیذ تا ایي کلیذ آى سا تِ لیستی کِ اًتخاب کشدُ ایذ ،اضافِ
کٌیذ.
قاتلیت اسکزٍل :حزف یا اضافِ ًوَدى اتضاس پیوایص (اسکشٍل) دس دیذُ تاى
اًداسُ :حزف یا اضافِ ًوَدى اعالػات هشتَط تِ ّش ًواد هؼاهالتی
ًوایص هعاهالت رٍس :دس ایي تة لیست کلیِ هؼاهالتی کِ عی سٍص جاسی غَست گشفتِ است ،هستمل اص ًواد آًْا،
لاتل هطاّذُ است.

ًوایص پیغام ّا تِ صَرت  :Popupدس کلیِ لسوت ّای سیستن پیغام ّا (پیغام اًجام هؼاهلٍِ ،یشایص ّا ٍ  ) ...تِ
غَست ً Popupوایص دادُ هی ضَد.
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منوهای سمت راست:
گشارش گزدش حساب هطتزی :دس ایي فشم گشدش حساب ًوایص دادُ هیطَد.

گشارش پَرتفَ :دس ایي فشم ضوا اٍسالی سا کِ ًضد ایي کاسگضاسی دس سیستن هؼاهالت اص آى هَجَدی داسیذ ،هطاّذُ هی
کٌیذ .اعالػات ایي فشم تِ غَست سٍصاًِ اص ضشکت سپشدُ گزاسی دسیافت ٍ تِ سٍص هی ضَد.
ًکتِ :اعالػات ایي فشم دلیما هغاتك تا لیستْای پَستفَ دس دیذُ تاى تاصاس است.

گشارش دفتز سفارضات :دس دفتش سفاسضات لیستی اص سفاسضات هطتشی لاتل هطاّذُ است کِ تا فیلتش ّای تؼثیِ
ضذُ ،هی تَاًیذ تشای جستجَ دس هیاى سفاسضات الذام کٌیذ .تا اًتخاب دکوِ هَجَد دس ستَى فؼالیت ،هی تَاًیذ
تاسیخچِ تغییشات غَست گشفتِ تش سٍی سفاسش سا هطاّذُ ًواییذ.
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اًَاع ٍضؼیت سفاسش ػثاستٌذ اص:
ارسال ضدُ تِ ّستِ :سفاسش اص سَی  OMSتِ ّستِ هؼاهالت اسسال ضذُ ٍلی ٌَّص پاسخی دسیافت ًطذُ است.
درصف :سفاسش اص سَی ّستِ پزیشفتِ ضذُ است.
خطاّ :ستِ هؼاهالت تِ سفاسش پیغام خغا دادُ است.
اًجام جشیی :تخطی اص سفاسش اًجام ضذُ است.
اًجام کلی :کل حجن سفاسش هؼاهلِ ضذُ است ٍ هاًذُ سفاسش غفش ضذُ است.
حذف ضدُ :سفاسش لغَ گشدیذُ است.

گشارش پَرتفَی لحظِ ای :دس ایي فشم ضوا اٍسالی سا کِ ًضد ایي کاسگضاسی دس سیستن هؼاهالت اص آى هَجَدی داسیذ،
هطاّذُ هی کٌیذ .اعالػات ایي فشم تِ غَست سٍصاًِ اص ضشکت سپشدُ گزاسی دسیافت ٍ تِ سٍص هی ضَد.
ضوي ایٌکِ هی تَاًید ًواد ّای هَرد ًظزتاى را در پزتفَی دیگز کارگشاری ّایتاى اضافِ کٌید.

گشارش پزداخت الکتزًٍیکی :دس ایي فشم هی تَاًیذ ًسثت تِ ٍاسیض الکتشًٍیکی ٍجِ (اص کلیِ کاستْای ػضَ ضتاب )
تِ حساب کاسگضاسی الذام ًواییذ.
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گشارش درخَاست پزداخت ٍجِ :دس ایي فشم هی تَاًیذ ًسثت تِ دسیافت ٍجِ (اص کلیِ حساتْای تؼشیف ضذُ ًضد
کاسگضاسی ) الذام ًواییذ.

اعالى ّا :اهکاى تعزیف ّطدار تا ضشایظ هَسد ًظش کاستش
کاستش هی تَاًذ ضشٍط تؼشیف ضذُ صیش سا تشای ًواد هَسد ًظش تٌظین ًوایذ تا دس صهاى ٍلَع ّطذاس هشتثظ فؼال
ضَد.
ّوچٌیي هی تَاًذ ّطذاسّا سا ضوي ًوایص تشسٍی غفحِ ضخػی ساهاًِ هؼاهالت اص عشیك ایویل ،پیاهک ٍ یا
تلگشام دسیافت ًوایذ.
 افضایص لیوت ًواد ًسثت تِ لیوت تؼییي ضذُ کاستش
 کاّص لیوت ًواد ًسثت تِ لیوت تؼییي ضذُ کاستش
 تطکیل غف خشیذ دس ًواد تؼییي ضذُ
 تطکیل غف فشٍش دس ًواد تؼییي ضذُ
 ػثَسحجن هؼاهالت اص حجن تؼییي ضذُ هَسد ًظش کاستش تشای ّش ًواد
 افضایص دسغذ تغییش لیوت ًسثت تِ دسغذ تؼییي ضذُ کاستش
 کاّص دسغذ تغییش لیوت ًسثت تِ دسغذ تؼییي ضذُ کاستش
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گشارش هحدٍدیت ّا :دس فشم هحذٍدیت ّا لیستی اص هحذٍدیت ّای هؼاهالت آًالیي سا تِ تشتیة صهاى ایجاد ضاى
هطاّذُ هی کٌیذ.
تا اًتخاب دکوِ هَجَد دس ستَى فؼالیت ،هی تَاًیذ جضئیات آى هحذٍدیت سا ًیض هطاّذُ کٌیذ.
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پیغامّای خطای رایج
 .1کاستش پس اص اسسال سفاسش ،پیغام "دارایی سْن تِ هیشاى کافی ٍجَد ًدارد" دسیافت هیکٌذ.
ایي هَضَع دالیل هختلفی هیتَاًذ داضتِ تاضذ کِ ػوذُتشیي آًْا ػثاستٌذ اص:
*هوکي است هَجَدی سْام کاستش ،کوتش اص هیضاى دسخَاست سفاسش فشٍش اسسالی تذِ سذاهاًِ هؼذاهالت
آًالیي تاضذ.
*هوکي است کاسگضاس ًاظش آى سْن ،غیش اص کاسگضاسی فؼلی تاضذ کِ ایي هسذللِ تذِ دالیذل هختلفذی سٍی
هی دّذ؛ هثال هوکي است لثالً هطتشی آى سْن سا اص کاسگضاسی دیگشی خشیذُ ٍ کاسگضاس ًاظش آى سا تِ ایذي
کاسگضاسی تغییش ًذادُ تاضذ یا سْام جایضُ یا حك تمذم خشیذ سْام تاضذ ٍ...
دس ایي هَاسد تا ٍاحذ هؼاهالت آًالیي تواس حاغل ًوَدُ ٍ هشاحل ػٌَاى ضذُ تَسظ هطاٍسیي سا عذی
ًواییذ.
 .2کاستش پس اص اسسال سفاسش ،پیغام "ضٌاسِ حساب هطتزی هعتثز ًویتاضد" دسیافت هیکٌذ.
ٍلتی تا چٌیي پیغام خغایی هَاجِ ضذیذ ایي تِ ایي هؼٌاست کِ ًام ٍکذ هؼاهالتی ضذوا دس سذاهاًِ هؼذاهالتی
تَسس جضء هطتشیاى کاسگضاسی ثثت ًطذُ است .جْت سفغ آى تا ٍاحذ آًالیي کاسگضاسی تواس گشفتِ ٍ هَضذَع
سا تِ اعالػطاى تشساًیذ.
 .3تِ ٌّگام ٍسٍد تِ ًشم افضاس آًالیي پس اص ٍاسد کشدى ضٌاسِ کاستشی ٍ کلوِ ػثَس ،پیغام" کارتز گزاهی ،حسااب
کارتزی ضوا تَسط هدیز سیستن غیز فعال ضدُ است" ًوایص دادُ هیضَد.
اگش چٌیي پیاهی تشای کاستش اسسال ضذ؛ ایي تِ هؼٌی ایي است کِ دستشسی کاستش تِ دلیل ػذم استفادُ
اص حساب کاستشی خَد دس هذت لاًًَی ٍ ،...تَسظ کاسگضاسی غیشفؼال گشدیذُ است.
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