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نام کاربرى و پسورد را  طبق تصویر زیر وارد نمایید

)

با پیام های ذیل برخورد کرده و برای ادامه روند نصب بر روی دکمه ادامه کلیک نماید.نماینده ، بعد از ورود به اپلیکیشن -6



10 
 

از شارژ بودن گوشی و اینترنت اطمینان داشته باشد تا مراحل  نماینده زمان بر بودن فرآیند راه اندازی،نشان می دهد که با توجه به  19 در تصویر

  نصب به صورت کامل انجام گیرد.

نرم افزار سازمانی می باشد. این اطالعات  عات پایه و تنظیمات مورد نیاز ازنشان می دهد اپلیکیشن در حال دریافت ساختار جداول اطال 20در تصویر

ت ها، نرخنامه، خرابی، درختواره عیوب، مارک و نوع و مدل، نوع عملیات، لیست اقدام، استان و شامل اطالعات جدول قطعات و کاال، اجر

 شهرستان می باشد.

خواسته می شود در صورتیکه از اینترنت  نمایندهرویت می شود، از   21با توجه به حجم زیاد داده، جهت انتقال اطالعات در اپلیکیشن که در تصویر 

های سازمان مرکزی و سرعت  این مرحله به علت حجم زیاد داده کمه بله را زده تا اطالعات را در این مرحله دریافت نماید.خود اطمینان دارد، د

 دقیقه( 20الی  2باشد. )زمان  اینترنت آن، می تواند

. اپلیکیشن وارد شده است می باشد به نماینده ای کهاطالعات مرکز پذیرش دریافت می گردد. این اطالعات مربوط به قبض های باز ، 22در تصویر

 می باشد. نمایندهپس از دریافت اطالعات مرکز پذیرش، اپلیکیشن آماده استفاده توسط 
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دریافت می کند، که باید بر روی  23پیغامی مشابه تصویر  نمایندهبه اپلیکیشن، در صورتیکه اپلیکیشن نیاز به دسترسی داشته باشد، عد از ورود ب -7

Allow دسترسی الزم داده شود. تا کلیک نماید 

 

 

 (24)تصویر  دسترسی داشته باشد. می تواند به امکانات اپلیکیشنپس از ورود به اپلیکیشین  نماینده
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 (25)تصویر  این منو شامل امکانات ذیل می باشد.: یماتتنظ 

 در صفحه ورود به اپلیکیشن تغییر خواهد کرد.منوی اول و منوی دوم: با انتخاب یکی از دو مورد، نحوه چیدمان منوها  -1

با انتخاب این گزینه می تواند اطالعاتی که در سازمان  نماینده در صورتیکه مراحل نصب کامل انجام نشده باشد، دریافت اطالعات پایه: -2

 هد شد() استفاده از این دکمه با اطالع رسانی سازمان مرکزی انجام خوا نماید. فراخوانی وارد شده است را

با انتخاب این گزینه می تواند اطالعات را از ابتدا فراخوانی نماید. به این معنی که مراحل ورود نماینده دریافت مجدد کلیه اطالعات پایه:  -3

 با اطالع رسانی سازمان مرکزی انجام خواهد شد( حتما) استفاده از این دکمه  ابتدایی برنامه مجددا تکرار خواهد شد.

از حساب کاربری خود خارج شده و مجددا وارد شود، اطالعات پذیرش مربوط به  نمایندهپذیرش ها: در صورتیکه  دریافت سایر -4

 مورد نظر از این طریق دریافت خواهد شد و در کارتابلش قابل رویت است. نماینده

شود، با کلیک بر روی این تنظیم، مشکل  ، دریافت ناتیفیکیشن پس از پخش کار رویت نمینمایندهتنظیم ناتیفیکیشن: در صورتیکه برای  -5

 مرتفع می گردد.

 با انتخاب این گزینه می تواند رنگ اپ بار را به دلخواه تغییر دهد.   نمایندهتغییر رنگ اپ بار:  -6

 با انتخاب این گزینه می تواند رنگ دکمه های اپ را به دلخواه تغییر دهد.  نماینده تغییر رنگ دکمه ها:  -7
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خود خارج شده و با کاربری دیگری ورود نماید از این دکمه می تواند  بخواهد از کاربرینماینده ری: در صورتیکه خروج حساب کارب -8

 استفاده کند. 

  مرکز پذیرش ویژهApp B2B:  (26امکانات ذیل می باشد.)تصویر  این منو شامل 

 

 

و نام مشتری و  می تواند شماره قبض نمایندهصفحه  در این، )پخش کار شده است( نمایندهمشاهده قبض های باز تخصیص داده شده به  -1

دکمه ویرایش را انتخاب کرده و ، شماره قبض / ثبت، و با کلیک روی فلش کنار هر قبض مودهتاریخ و ساعت دریافت کار را رویت ن

  وارد قبض مورد نظر شود.

از موارد در باالی صفحه، اطالعات مربوط به قبض را تکمیل  می تواند با انتخاب هر یکدر صورتیکه کار توسط نماینده انجام گیرد،  -2

 (27)تصویر  نماید. این اطالعات شامل )پذیرش، سرویس، خرابی، اجرت، قطعه، لیست اقدام، صدور فاکتور، تصاویر و امضاء( می باشد.

 پرینت و به اشتراک بگذارد.بایگانی، با کلیک بر روی سه خط موازی در پایین صفحه سمت چپ، کاربر می تواند اطالعات را ذخیره،  -3

در صورتیکه تلفن همراه به اینترنت متصل نباشد، اطالعات در حافظه گوشی ذخیره شده و بعد از اتصال به اینترنت به سازمان نکته: 

 (28و )تصویر  (27)تصویر  مرکزی ارسال می گردد که به این حالت ذخیره و بایگانی در حالت آفالین در اپلیکیشن گفته می شود.

 (29)تصویر  با کلیک بر روی سه نقطه در سمت چپ، کاربر می تواند اقدامات، کارتابل و فیلتر را مشاهده نماید. -4

 با کلیک بر روی دکمه اضافه در پایین صفحه، کاربر می تواند یک قبض جدید ایجاد نماید. -5

 مورد نظر الگوبرداری نماید. با کلیک بر روی دکمه کپی در پایین صفحه، کاربر می تواند از قبض -6
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رده است را می تواند در یک نگاه تعداد قبض های تخصیص داده شده در کارتابل خود و تعداد قبض هایی که هنوز باز نک نماینده -7

که تعداد قبض های است  1و  نماینده، تعداد کار های تخصیص داده شده به 2مشاهده می شود که  2/1عدد  26رویت نماید. در تصویر 

 باز نکرده است. وجود دارد اما هنوز نمایندهدر کارتابل 

 

 

اپ در رویت نماید. برای این منظور باید تنظیمات خود شماره قبض، کد ثبت را در صفحه کارتابل  به جای نمایندهامکان وجود دارد که  : این1 نکته

  د.( فعال گرد B2Bمدیریت وب، تنظیم )نمایش کد ثبت در لیست پذیرش اپ 

 : بعد از فعال شدن این تنظیم، جستجو در فیلتر ها بر اساس کد ثبت به جای شماره قبض خواهد شد.2نکته 

 : همواره در باالی هر قبض، کد ثبت به صورت ثابت قابل رویت می باشد و امکان تغییر ندارد.3نکته 
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 (28ا کلیک نماید تا اطالعات وارد شده ذخیره شود. )تصویر حتما باید دکمه ذخیره ر نماینده: بعد از تکمیل اطالعات، 4نکته 

 (30خصات قبض قابل رویت است.)تصویر، اطالعات و مشنمایدکلیک  شماره قبض یا کد ثبتبر روی  نمایندهدر صورتیکه .  :5نکته 

 این امکان را می دهد که با مشتری تماس بگیرد. نمایندهبه  :تماس 

 ین امکان را می دهد که اطالعات را تکمیل و ویرایش نماید.انماینده به  :یا قلم ویرایش 

  خرید در این حالت نماینده بر روی سبد  .ثبت نمایدبرای قبض مورد نظر درخواست قطعه که سفارش گذاری: به نماینده این امکان را می دهد

این راهنما مفصل ارائه  26ری روی قبض، در صفحه کلیک کرده و نام قطعه مورد نظر را انتخاب نماید. مراحل ثبت و توضیحات سفارش گذا

 شده است.

  (30تخصیص تکنسین: به نماینده این امکان را می دهد که قبض را به تکنسین مورد نظر تخصیص دهد. )تصویر 

  از تایپ()انتخاب دکمه ذخیره پس  صی ثبت نماید.خیادداشت ش امکان را می دهد که برای این قبض،این نماینده به  :اضافهپوشه 

 این امکان را می دهد که لیست اقدام جدید ثبت نموده و یا لیست اقدامات قبلی را رویت نماید.نماینده به  :پیام 
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متن تبدیل به  گفتار، به این معنی است که کاربر می تواند صحبت کرده و ، گزینه میکروفن مشاهده گردد:  در صورتیکه در کنار هر یک از فیلد ها6نکته 

در این حالت کافی است بر روی میکروفن کلیک کرده و شروع به صحبت نماید، پس از اتمام . )تبدیل گفتار به متن(و تایپ می گردد خواهد شد

 صحبت، متن ثبت خواهد شد و نیاز به هیچ اقدامی نمی باشد.

خواندن بارکد جهت اسکن  بارکد باشد، کاربر می تواند از دکمه در صورتیکه سریال محصول و شماره کارت گارانتی دارایدر صفحه سرویس، : 7نکته 

 (31)تصویر  بارکد استفاده نماید تا اطالعات سریال در فیلد سریال محصول و شماره کارت گارانتی ذخیره گردد.

ن فراخوانی گردد. در کلیک کرده و سپس بارکد را خوانده تا اطالعات سریال و کارت گارانتی آ ابتدا بر روی گزینه   32در تصویر 

العات مارک و نوع  و مدل و تاریخ انقضاء سریال فراخوانی شده و صفحه اطالعات ر در بانک سریال ها موجود باشد اطصورتیکه اطالعات مورد نظ

 (32تصویر) تکمیل می گردد.
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باید در نرم افزار سازمانی  نمایندهبرای استفاده از این صفحه  .اطالعات را درج نمایدمی توان  جدید و انتخاب از درختواره،، به دو طریقصفحه خرابی: 

  (33)تصویر  سروشان، درج خرابی نموده و سپس در اپلیکیشن استفاده نماید. ADBدر مسیر 
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باید در نرم افزار سازمانی در  یندهنمابرای استفاده از این صفحه  صفحه اجرت: به دو طریق جدید و انتخاب از درختواره، می توان اطالعات را درج نماید.

 (36و )تصویر  (35)تصویر  نرخنامه پارامتریک را تعریف نماید.سروشان،  ADACمسیر 
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برای استفاده  .وددرج نم به قبض پذیرش قطعات رامی توان  ،و قطعات سفارش داده شده قطعات طریق جدید و انتخاب از درختوارهسه : به قطعاتصفحه 

تا نماینده خدمات امکان  درختواره قطعات را تعریف نمایدسروشان،  EBباید در نرم افزار سازمانی در مسیر  کاربر سازمان مرکزی تواره قطعات،از درخ

 (38( و )تصویر 37)تصویر استفاده از آن را داشته باشد.
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وی       اینده می تواند بررنمباشد،  داشته در صورتیکه شماره فنی و کد داخلی قطعه مورد نظر بارکد .گرددفراخوانی  اطالعات قطعه تاکلیک کرده 

 (42)تصویر، لیست اقدام مورد نظر را تعریف نماید. ، تعریف پیش شرح ها2در مدیریت پرتال وب، تنظیمات خدمات باید  نمایندهصفحه لیست اقدام: 
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ه ارسال شده باشد غیرفعال بود نمایندهلیست اقدامات تعریف شده در وب قابل رویت می باشد. در صورتیکه اقدامی از سمت سازمان برای  43در تصویر 

 وجود ندارد. نمایندهتوسط و حذف ویرایش  امکانو  )به رنگ خاکستری(

 صفحه صدور فاکتور: 

 د را ثبت نماید. ثبت هزینه متفرقه: کاربر می تواند هزینه های متفرقه خو 

  .هر نوع اطالعاتی که در صفحات قبل توسط تکنسین درج شده باشد و دارای مبلغ باشد، در این صفحه قابل رویت است 

  بخواهد به مشتری تخفیف دهد، در فیلد تخفیف مبلغ مورد نظر را ثبت کند. نمایندهدر صورتیکه 

  بت کند، مبلغ دریافتی از مشتری با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. قابل تیک مالیات بر ارزش افزوده را ثنماینده در صورتیکه

 گارانتی محاسبه خواهد شد.است این مالیات از جمع مبالغ غیرذکر 

 صفحه تصاویر: این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است.

  ای سازمان تصویر و یا فیلم ارسال نماید می تواند از قسمت بخواهد برنماینده آپلود: در صورتیکه قبض در اپلیکیشن بایگانی نشده باشد و

 تصاویر، آپلود این اقدام را انجام دهد و مستقیم عکس و یا فیلم به سرور سازمان منتقل می گردد.

 ایگانی قبض پذیرش می تواند از تصویر استفاده کند و بعد از بنماینده : در صورتیکه نیازی به ارسال عکس قبل از بایگانی قبض نباشد، تصویر

می تواند از گالری تصاویر و عکس لحظه ای استفاده نماید. امکان ارسال فیلم در حالت نماینده در این حالت فقط  به سازمان منتقل می گردد.

 تصویر وجود ندارد.
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تصاویر و فیلم  نماید تا به تکنسین دسترسی الزم ککلی Allowباید بر روی  دریافت کرد، 45پیغامی مشابه تصویر  عد از ورود به صفحه تصاویر، تکنسینب

 داده شود.

 

 

می تواند از مشتری امضاء گرفته شود. در صورتیکه امکان امضاء الکترونیک برای سازمان فعال باشد، پس از بایگانی قبض، در نماینده صفحه امضاء: 

 ی سازمان فعال نباشد در تصویر صفحه اول، تصاویر سازمانی قابل رویت است.محل امضاء الکترونیک قابل مشاهده است و در صورتیکه این امکان برا

 (46)تصویرحذف امضاء استفاده شود. در صورتیکه امضاء اشتباه شده باشد، از دکمه پاک کردن برای

را انتخاب، تا  ت ابر می باشدورصدر پایین صفحه سمت چپ، بر روی سه خط موازی کلیک کرده و دکمه بایگانی که به نماینده پس از ثبت اطالعات، 

 (46)تصویرل گردد.منتققبض مورد نظر بایگانی و به سازمان 
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 (47پیوست شده و امضاء مشتری در قبض سازمانی قابل  رویت خواهد بود. )تصویر ، تصاویرنماینده در اپلیکیشن توسط  پس از بایگانی قبض پذیرش

 (48)تصویر ید، سازمان می تواند در آرشیو فایل های پیوست شده آن را مشاهده نماید. فایلی را آپلود نمانماینده در صورتیکه 
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 :سرویس اطالع رسانی گارانتی   

می تواند از گارانتی محصول مورد نظر با استفاده از شماره سریال و شماره کارت گارانتی اطالع یابد. در حالت جستجو  نمایندهدر این صفحه 

 (49ل، امکان فرخوانی سریال از طریق اسکن بارکد وجود دارد. )تصویراز طریق سریا

 

 

 :داشته باشد، می تواند از روش های ذیل مشتریان خود  نیاز به سوابق خدمات نمایندهدر صورتیکه  سرویس اطالع رسانی سوابق خدمات

 (50)تصویر  باشد.این سرویس برای تکنسین نماینده غیرفعال می  . .سوابق خدماتی را رویت نماید

 )کد ثبت ) در صورت فعال بودن کد مکمل باید ثبت گردد 

 )کد پذیرش) در صورت فعال بودن کد مکمل باید ثبت گردد 

  سریالشماره 

 (51)تصویر  می تواند همه قبض های باز خود را که درکاتابل موجود است مشاهده نماید. نمایندهتحت اقدام: 

 (51)تصویر  همه قبض های بسته خود را از طریق جستجو در سریال مشاهده نماید.می تواند نماینده اقدام شده: 
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  :جهت سفارش گذاری قطعه، نماینده بر روی دکمه سفارش قطعه کلیک کرده و می تواند عطف به قبض پذیرش سرویس لجستیک انبار

 ست:مورد نظر درخواست قطعه نماید. مراحل ثبت درخواست قطعه شرح داده شده ا

 

 

 

 
 



27 
 

 ) سفارش گذاری(به سبد خریدافزودن انتخاب دکمه  -1

 انتخاب نوع سفارش  -2

 انتخاب قبض مورد نظر که می توان از طریق )کد ثبت، کد رهگیری، نام مشتری و شماره قبض( جستجو نمود. -3

 انتخاب تصویر، در صورت نیاز  -4

 تکمیل مشخصات فردی -5

 تکمیل مشخصات قطعه  -6

 انتخاب اتمام -7

 که نیاز به توضیحات دارد درج گردد.در صورتی -8

 انتخاب اولویت -9

 تائید نهایی  -10

 دریافت کد رهگیری -11
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 :سرویس اطالع رسانی صورت های مالی 

می تواند، صورت های مالی خود را مشاهده نماید. این رویت زمانی اتفاق می افتد که کاربر سازمان مرکزی قبض های نماینده در این منو 

ده همشا ،راجزئیات می تواند اطالعات قبضی که توسط سازمان بایگانی شده است با استفاده از مشاهده نماینده کرده باشد.  را بایگانینماینده 

این سرویس برای تکنسین نماینده غیرفعال می  را نشان می دهد.نماینده دستمزد درصد و مبلغ نماید و جزئیات دستمزد، اطالعات مربوط به 

 (52تصویر ) باشد.

 

 

 :در اپلیکیشن قابل  ،در صورتیکه کاربر سازمانی مرکزی، در مرکز دانلود های مدیریت پرتال وب، فایلی ذخیره کرده باشد آرشیو مدارک فنی

 بر روینماینده جهت استفاده از این بخش، . (54و )تصویر (53و مشاهده نماید)تصویر دمی تواند فایل مورد نظر را دانلونماینده رویت بوده و 

، Pdf ،Excelاین فایل شامل  نماید. و استفاده دکمه دانلود کلیک کرده و پس از اتمام آن، قادر خواهد بود که فایل دانلود شده را رویت

Word ،Video .بابت فیلم باید با فرمت  و تصاویر می باشدmp4 .باشد 
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  در صورتیکه نمانیده کار را به تکنسین خود پخش کار کرده باشد، بگذارد. سرویس لجستیک انبار: در این منو، نماینده می تواند سفارش قطعه

این امکان که تکنسین نماینده بتواند درخواست قطعه ثبت و پیگیری نماید وجود دارد. درخواست قطعه پس از سینک، با نام نمانیده و به 

 درخواست نماینده به سازمان منتقل می گردد. 

 حالت  در ری نماید.ی، سفارش مورد نظر را پیگد با توجه به کد رهگیرینتوان یو یا تکنسین نماینده م نو، نمایندهپیگیری سفارشات: در این م

 فیلتر سفارشات من، امکان جستجو بر اساس نام مشتری، کد رهگیری، تاریخ سفارش وجود دارد.

 قابل رویت می باشد: / کد رهگیریاتفارشاطالعات ذیل در پیگیری سجو انجام شود، صورتیکه از طریق کد رهگیری جستدر 

 اطالعات سفارش دهنده 

 وضعیت سفارش 

 تاریخ و ساعت سفارش 

 کارشناس ارزیاب 

 .توضیحات: در صورتیکه ثبت سفارش توسط تکنسین نماینده انجام شود درج خواهد شد 

 نام قطعه 

 نام مشتری 

 مقدار سفارش 

 مقدار تائید شده 

 مقدار منقضی 
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 مقدار ارسال شده 

 رد شده و جمعبرآو 

 

 

 :سرویس اطالع رسانی مرسوالت 

 Jobاقدامات مربوط به انتقال کار از مرکز وب به سازمانی ) پیگیری نماید. در این منو نماینده می تواند از مرسوله ارسال خود اطالع یافته و

Transferگیرد.توسط نماینده انجام  ( باید در وب 

 شد می تواند از دکمه بارکد خوان استفاده نمود.در صورتیکه بارنامه به صورت بارکد با

نماینده  نسفارش قطعه ، به نماینده یا تکنسینرم افزار سازمانی، برای هر کاال، تیک داغی پذیر ثبت شده باشد، پس از  BAAنکته: در صورتیکه در منوی 

 ت گردد.اطالع رسانی خواهد شد که این کاال داغی پذیر است و باید داغی آن دریاف خدمات
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32 
 

  9.37امکانات اضافه شده در نسخه 

 افزودن امکان نمایش پیام خصوصی برای تکنسین نماینده:  -1

در صورتیکه کاربر سازمان مرکزی، پیام خصوصی برای نماینده ارسال کرده باشد، این قابلیت وجود دارد که تکنسین های نماینده هم پیام 

 هت دریافت پیام اقدامات ذیل باید در مدیریت پرتال وب توسط کاربر سازمان مرکزی انجام شود:خصوصی را دریافت نمایند. ج

  ورود به پنل مدیریت پرتال وب 

 ورود به پیام خصوصی 

  انتخاب پیام مورد نظر 

 انتخاب ویرایش پیام شخصی 

 )انتخاب)تکنسین نماینده هم این پیام را مشاهده کند 

 انتخاب دکمه تائید 
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 افزودن امکان نمایش عکس های اپلود شده در کارتابل مرکز پذیرش: -2

ر در صورتیکه نمایهده و تکنسین نماینده، بابت پذیرش های تخصیص داده شده، تصویری آپلود نمایند، این امکان وجود دارد که تصویر مورد نظ

جهت نمایش تصویر، بر روی دکمه چشم کلیک  لیکیشن قابل رویت باشد.هم در سازمان مرکزی و هم در کارتابل تکنسین نماینده و نماینده در اپ

 نمایید.

 

 
 

 فقط از طریق درختواره در کنسول لجستیک انبار قطعات انتخاب شود: -3

ت، سربرگ جهت فعال سازی این تنظیم، کاربر می تواند وارد مسیر مدیریت پرتال وب، تنظیمات لجستیک انبار، نمایش نام قطعه در درختواره قطعا

 سایر تنظیمات شده و تنظیم مربوط را فعال نماید. 

واند از با اعمال این تنظیم، در زمان درخواست قطعه از منوی لجستیک انبار یا انتخاب قطعه در قبض پذیرش، نماینده و تکنسین نماینده، فقط می ت

 طریق درختواره قطعات، انتخاب قطعه نماید. 
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 رخواست شده و نوع سفارش تائید شده در قسمت قطعات سفارش داده شده:افزودن نمایش نوع سفارش د -4

 

 

 

 قفل نمودن اطالعات مشتری و محصول در مرکز پذیرش پس از ثبت سفارش برای آن پذیرش: -5

رایش اطالعات با ثبت درخواست قطعه عطف به قبض پذیرش، اطالعات مشتری و محصول، قفل خواهد شد و نماینده و تکنسین نماینده امکان وی

 مشتری و محصول را در اپلیکیشن، نخواهد داشت.

 

 محدود کردن خرابی به مارک و نوع و مدل در اپ: -6

نرم افزار سازمانی، آن را فعال نماید تا در اپلیکیشن قابل استفاده  9جهت فعال نمودن این تنظیم، کاربر سازمان مرکزی باید در تنظیمات خدمات 

ن تنظیم، نماینده و تکنسین نماینده می تواند فقط از بین خرابی های تعریف شده برای مارک و نوع و مدل محصول مورد نظر، باشد. با فعال نمودن ای

 اقدام به ثبت خرابی نماید.
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 9.38امکانات اضافه شده در نسخه 

 لجستیک انبار:عات معادل یا مشابه در کنسول طافزودن امکان سفارش ق -1

ورد نظر در سازمان دارای معادل و یا مشابه باشد در زمان سفارش گذاری قطعه، قطعات مشابه یا معادل آن قابل در صورتیکه کاالی م

 رویت است که نماینده و تکنسین نماینده می توانند کاالی معادل یا مشابه را انتخاب و سفارش گذاری نمایند.
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 :فزودن امکان نمایش تصویر کاربر در صفحه تنظیماتا -2

سازمانی اضافه نماید در تنظیمات  CDو تکنسین نمانیده در مسیر  DAAدر صورتیکه کاربر سازمان مرکزی، تصویر نماینده در مسیر 

 اپلیکیشن تصویر اضافه شده قابل رویت می باشد.

 

 
 

 9.39امکانات اضافه شده در نسخه 

مبلغ قطعه به کاربر وجود نخواهد داشت و کاربر به صورت دستی می فوق در این نسخه، امکان نمایش  با فعال نمودن هریک از تنظیمات

 تواند مبلغ را با استعالم گرفته شده از سازمان و یا نماینده در جای مبلغ درج نماید.

 عدم فراخوانی و نمایش مبلغ قطعه در ثبت قطعات مصرفی کنسول پذیرش و امکان ثبت مبلغ توسط خود کاربر -1

 ر سفارش قطعه کنسول لجستیک انبار و پیگیری سفارشعدم نمایش مبلغ قطعه د -2
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 9.40امکانات اضافه شده در نسخه 

دکمه به  د نظر نگه دارید، عمل انجام شده توسط دکمه را توضیح می دهد (ور)در صورتیکه بر روی دکمه م ToolTip اضافه کردن -1

 اجرت و خرابی های ذخیره و حذف در تب های قطعات مصرفی،

در صورتیکه انتخاب قطعه از طریق درختواره باشد،  :در تب قطعات مصرفی انتخاب از درختواره checkbox تاره بهتغییر دکمه س -2

 بر روی آن می توان انتخاب نمود. کلیکجهت انتخاب به جای دکمه ستاره، از چک باکس استفاده شده است که با 

 تورتغییر عبارت شرح هزینه به شرح هزینه متفرقه در تب صدور فاک -3

 پلود در تب تصاویرآیا انصراف از ارسال آن در هنگام  )ارسال عکس(افزودن امکان مشاهده تصویر و تایید -4

 

 
 

 

اضافه گردید که به منوهای اپ به صورت  3: در تنظیمات اپ امکان منوی افزودن امکان نمایش منو امکانات اپ بصورت عمودی -5

 عمودی قابل نمایش می باشد.

ارجاع کار و روشن کردن پس  ویرایش، تماس، فیلتر، برای آیکون های سبد خرید، ToolTip عنوان مناسب به صورتاضافه کردن  -6

 زمینه فیلتر سفارشات

 مربوط به آن checkbox و اضافه کردن قسمتی به عنوان ذخیره رمز عبور و login ایجاد تغییرات مربوطه در صفحه -7

 .ه گونه ای که عالوه بر برند به نوع عملیات نیز وابسته باشدتغییر قسمت سقف زمانی برای هر پذیرش ب -8

: در / تب اقدام 2در مدیریت پورتال وب / مرکز پذیرش / تنظیمات خدمات  الگو برداری از پذیرش در اپ تعیین اقدام مورد نظر برای -9

ر قبض جدید ایجاد شده، یک اقدام به صورتیکه قبضی در اپ الگوبرداری شود و این تنظیم نیز فعال باشد، پس از الگوبرداری د

 صورت خودکار ثبت می گردد.
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 طالعات مورد نیاز خود را ثبت و در زمان مناسب، یادآوری انجام گیرد.ا امکان اضافه شدن تقویم به اپ: کاربر می تواند در تقویم، از -10
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 9.41امکانات اضافه شده در نسخه 

که، پذیرش ایجاد شده از پذیرش دیگری الگوبرداری شده باشد به ن الگو برداری از پذیرش در صورتیار در زماثبت اقدام خودک -1

 صورت خودکار در پذیرش جدید یک اقدام ثبت می گردد.

و ذخیره  / اقدام، بابت نوع اقدام الگوبرداری از پذیرش اپ، انتخاب2برای این منظور ابتدا در مدیریت پرتال وب/ تنظمیات خدمات 

 نماید. 

 
 

 

 9.42امکانات اضافه شده در نسخه 

 

/ تنظیمات اپ، متن 2: جهت نمایش متن درباره ما، کاربر می تواند در مدیریت پرتال وب/ تنظیمات خدماتفزودن صفحه درباره ماا -1

 درباره ما را ثبت نماید. نمایش این صفحه در منوی اپلیکیلشن قابل رویت می باشد.
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: در صورتیکه کاربر در مدیریت پرتال دن پذیرش های بایگانی شده که تعداد روز نگهداری آن ها در اپ سپری شده استپاک کر -2

/ دسترسی، تنظیم عدم امکان دسترسی تکنسین های خدمات مرکزی / نماینده خدمات به قبض های پذیرش 1وب/ تنظیمات خدمات 

داد ... روز دسترسی داشته باشد، فعال شود، بعد از گذشت تعداد روز اشاره شده در بایگانی شده توسط خود مرکز پذیرش وب یا به تع

 تنظیم، پذیرش های بایگانی شده از اپ پاک شده اما در کارتابل اپ قابل رویت هستند.

 

 
 

اسنامه آن محدود کردن انتخاب قطعه برای محصول در سفارش گذاری به قطعات تعریف شده در شندر صورت فعال بودن تنظیم  -3

ی که قطعات فقط باشد،شده مورد نظر شناسنامه تعریف در صورتی که برای محصول  نرم افزار سازمانی، 5میات انبار نظدر ت محصول

 صورت تمامی قطعات قابل رویت می باشد. در غیر این .نمایش داده می شود در پذیرش اپ جهت انتخاب شناسنامه تعریف شده است،

: با فعال شدن تنظیم فوق در زمان انتخاب قطعه در لجستیک انبار، ایش قطعات مشابه و معادل در لجستیک انباراعمال تنظیم عدم نم -4

 انتخاب قطعات مشابه و معادل در پذیرش اپ، غیرفعال خواهد شد.

 

 

 9.43امکانات اضافه شده در نسخه 

 آدرس مشتریده و بابت پذیرش هایی که پخش کار شکاربر می تواند : اضافه نمودن امکان دریافت لوکیشن مشتری در اپ سازمانی -1

   اپ مشاهده نماید.در را  سازمان با لوکیشن ذخیره شده است در

در تنظیمات  عدم نمایش محتوای کد داخلیز پذیرش و لجستیک بر اساس تنظیم دم نمایش فیلد کد داخلی در کنسول مرکنمایش یا ع -2

عدم تنظیم ، / سایر تنظیماتنام قطعه در لجستیک انبار: در صورتیکه کاربر در مدیریت پرتال وب/ تنظیمات لجستیک پورتال وب

 را فعال نماید، کد داخلی در مرکز پذیرش و لجستیک انبار قابل رویت نمی باشد. نمایش محتوای کد داخلی
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 پر نمودن فیلد تاریخ آغاز گارانتی در اپ با مقدار این فیلد در قبض پذیرش سازمان -3

امکان سفارش قطعه توسط تکنسینِ نماینده در اپ  عدمامکان یا عدم امکان سفارش قطعه توسط تکنسین نماینده بر اساس تنظیم  -4

در مدیریت  B2Bامکان سفارش قطعه توسط تکنسینِ نماینده در اپ سازمانی عدمنظیم با فعال شدن ت :در پورتال وب B2B سازمانی

ذاری قطعه این امکان که که تکنسین نماینده بتواند در اپ، سفارش گ ،اپ تنظیمات/ نام قطعه در لجستیک انبارتنظیمات پرتال وب/ 

 .نماید، گرفته خواهد شد

 

 
 

امکان نمایش یا عدم نمایش قیمت عادی، قیمت همکار و  امکان تغییر عنوان قیمت عادی، قیمت همکار و قیمت دولتی بر اساس تنظیم -5

نام قطعه تنظیمات در مدیریت پرتال وب/ : ر پورتال وبمحاسبه قیمت قطعه بر اساس تنظیم قیمت فروش د قیمت دولتی بر اساس تنظیم

قیمت عادی، همکار و دولتی ثبت نماید و در اپ  کار می تواند یه عنوان دلخواه به هر یک از فیلد های ،اپ تنظیمات/ در لجستیک انبار

 با همان نام قابل رویت می باشد.
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ذیرش جاری پفایل های پیوست : پس از ثبت امضاء در اپلیکیشن، می توان در آرشیو ارسال امضا از اپلیکیشن به قسمت آرشیو سازمان -6

 مشاهده نمود.

 
 

 

در ، ی بهای تمام شده قطعات در خدمات امکان مشاهدهم قطعه مرکز پذیرش بر اساس تنظی نمایش یا عدم نمایش بهای تمام شده در تب -7

سازمانی فعال  1ا انتخاب آزاد در تنظیمات خدمات برایش آن و وی ی بهای تمام شده قطعات در خدمات امکان مشاهده مصورتیکه تنظی

 رویت می کند. کاربر بهای تمام شده را در اپشده باشد، 

از سازمان ، در صورتیکه ون نیاز به تایپ شماره مرسولهامکان نمایش مرسوالت یک ماه اخیر نماینده پس از ورود به کنسول مرسوله بد -8

 ماه اخیر را در اپ رویت نماید. 1برای نماینده مرسوله ثبت کرده باشند، نماینده می تواند مرسوالت 

 

 


