ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﮫ  Loginاز ﭘﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  Loginاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

ﻧﺤﻮه ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ :
ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ  New Userﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
در ﺻﻔﺤﮫ ای ﮐﮫ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺑﺖ ﻧﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ  .در آﺧﺮ ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺪ  save and finishﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮ :




ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  :ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن روﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ را دارد .
ﮐﺎرﺑﺮ وﯾﮋه  :ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ را داﺷﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺎرش ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎص  :اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر و ﺻﺪور ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺤﻮه ی وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ :
در ﻗﺴﻤﺖ  ، User Nameﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و در ﻗﺴﻤﺖ  ،Passwordرﻣﺰ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺑﺮ روی دﮐﻤﮫ Sign in
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ی  Remember Meرا ﺗﯿﮏ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر :
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﮫ ی  Forget Passwordﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺻﻔﺤﮫ ای ﮐﮫ
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال و ﺟﻮاب اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،وارد ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی دﮐﻤﮫ
 Submitﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .

ﻧﺤﻮه ی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻻ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﭘﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  Searchدر ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ  Searchﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ  searchﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ھﺮ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
از آﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ را دارﯾﺪ ،
ﮔﺰﯾﻨﮫ  All companiesرا ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ .
از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﺷﻮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :





 : Product Name or Noﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﺼﻮل
 : Product Nameﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل
 : Product Noﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﻣﺤﺼﻮل
 : CASﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره  CASﻣﺤﺼﻮل

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎﯾﭗ و ﺑﺮ روی دﮐﻤﮫ  Goﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
در ﺻﻔﺤﮫ ی ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در آن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ  +ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺪ آن دارﯾﺪ  .ﮐﮫ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن را در ﺻﻔﺤﮫ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﮫ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ
 ،روی ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﻣﺠﺪدا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  Exelدر زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ،آن را ﺑﮫ ﻓﺎﯾﻞ  exelﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎره ھﺎی  CASﮐﮫ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ آن ﺷﻤﺎره  CASرا ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ .

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ وﯾﮋه و ﯾﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش دادن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .

ﻧﺤﻮه ی ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮل :
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻋﻀﺎی وﯾﮋه و ﯾﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯿﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﮐﻨﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل ،
ﻟﯿﻨﮏ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎدری ﺟﮭﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر _ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اﻋﻀﺎی ﺧﺎص _ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﮫ  AddToCardﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،آن را ﺑﮫ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .

ﻣﺸﺎھﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ :
ﺑﺮ روی دﮐﻤﮫ  Order Centerدر ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺷﻮﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻟﯿﻨﮏ و ﭼﻨﺪ
ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی  Shopping Cartو  Ordertsرا ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ی ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی
آﯾﮑﻦ  Shopping cartﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ .

در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ھﺮ ردﯾﻒ از ﻟﯿﺴﺖ دو آﯾﮑﻦ ﺟﮭﺖ ﺣﺬف و و ﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد .
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﺎرش آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﮫ  Orderﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ روی دﮐﻤﮫ ی  Checkoutﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش  ،ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه و ھﻤﺰﻣﺎن اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ و ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﺑﮫ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ  ،ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺎرش ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮔﺰﯾﻨﮫ ی  Empty Cartﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اداﻣﮫ دارد ...
ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ 88/05/20 :

