
ورود و عملیات مربوط بھ ثبت نام 

.استفاده کرد  Loginاز پنل مربوط بھ  Loginبرای تمامی این عملیات باید در صفحھ اصلی سایت و یا در صفحھ 

:نحوه ی ثبت نام و عضویت در سایت 

. کلیک کنید  New Userبر روی لینک 

پر کردن قسمت ھایی . در صفحھ ای کھ ظاھر می شود اطالعات خواستھ شده را بھ منظور عضویت در سابت نکمیل کنید 
.کلیک کنید  save and finishدر آخر بر روی کلید . مشخص شده اند الزامی است * کھ با عالمت 

:انواع کاربر 

 تنھا امکان رویت نتیجھ جستجو را دارد : کاربر معمولی .
  تنھا امکان سفارش کاال را داشتھ و بعد از سفارش برایش پیش فاکتور ارسال نمی شود : کاربر ویژه.

 امکان سفارش کاال ھمراه با مشاھده موجودی انبار و صدور پیش فاکتور را دارا می باشد    :کاربر خاص.

: نحوه ی وارد شدن بھ سایت 

 Sign in، رمز خود را وارد کرده و بر روی دکمھ  Password، نام کاربری و در قسمت  User Nameدر قسمت 

را تیک   Remember Meبرای اینکھ با ھر بار باز کردن سایت نیاز بھ انجام این عملیات نباشد گزینھ ی . کلیک کنید 
.بزنید 

:فراموش کردن رمز عبور 

در صفحھ ای کھ . کلیک کنید   Forget Passwordبر روی گزینھ ی در صورتی کھ رمز عبور خود را فراموش کردید 
 سپس بر روی دکمھ. ظاھر می شود باید سوال و جواب انتخابی و آدرس ایمیل خود را بھ ھنگام ثبت نام ، وارد کنید 

Submit  کلیک کنید تا رمز جدید بھ آدرس ایمیل شما فرستاده شود.



نحوه ی جستجوی کاال 

.مراجعھ کنید   Searchدر صفحھ اصلی و یا بھ صفحھ   Searchبدین منظور باید ابتدا بھ پنل مربوط بھ 

شامل نام شرکت ھای مربوط بھ مواد شیمیایی می باشد کھ با انتخاب ھر یک و یا چند مورد  searchلیست موجود در پنل 
اگر تمایل بھ جستجو در تمامی شرکت ھا را دارید ، . از آنھا نتیجھ جستجو شما فقط شامل محصوالت آن شرکت می باشد 

. را تیک بزنید  All companiesگزینھ 

:یکی از موارد زیر را انتخاب کنید از لیست باز شوی پایین می توانید 

Product Name or No   :جستجو بر اساس نام و یا شماره محصول

Product Name   :جستجو فقط بر اساس نام محصول

Product No   :جستجو فقط بر اساس شماره  محصول

CAS   : جستجو بر اساس شمارهCAS   محصول

.کلیک کنید  Goسپس با توجھ بھ گزینھ انتخاب شده مرد جستجوی خود را در کادر پایین تایپ و بر روی دکمھ 

بھ نمایش در می آید ، شما امکان مشاھده جزئیات ھر یک از محصوالت را با کلیک  ندر صفحھ ی کھ نتایج جستجو در آ
والت با کلیک بر روی کد محصول می توانید تمام کھ در جدول زیر محص .آن دارید  کدسمت چپ + بر روی عالمت 

.خصوصیات آن را در صفحھ ی جداگانھ ای مشاھده بفرمایید 

مچنین می توانید با استفاده از منوی سمت چپ صفحھ کھ خصوصیات محصول مورد نظر شما را دستھ بندی کرده است ھ 
توانید نتایج جستجوی خود را با کلیک بر روی آیکن ھمچنین شما می . ، روی نتیجھ ی جستجوی خود مجددا جستجو کنید 

. تبدیل نمایید  exelدر زیر منوی سمت چپ ، آن را بھ فایل  Exelبرنامھ 



کھ در سمت راست نام محصول مشاھده می کنید ،  CASشما قادر خواھید بود با کلیک بر روی ھر کدام از شماره ھای 

. کنید را مشاھده  CASتمام محصوالت با آن شماره 

 

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

:نحوه ی سفارش محصول 

در این صورت در کنار جزئیات محصول ، . شما برای سفارش محصول می بایست از اعضای ویژه و یا خاص باشید 
فقط برای _لینک اضافھ کردن محصول بھ سبد خرید و کادری جھت تایپ تعداد مورد نظر ، قیمت و موجودی انبار 

. قابل رویت است _ اعضای خاص 



در صورتی کھ قبال این محصول را . محصول بھ سبد خرید شما اضافھ می شود  AddToCardبا کلیک بر روی گزینھ 
. ه باشید پیغامی کھ در باالی صفحھ ظاھر می شود ،  آن را بھ اطالع شما می رساند بھ سبد خرید خود اضافھ کرد

: مشاھده و ویرایش سبد خرید 

در این صفحھ لینک و چند . در باالی سایت کلیک کنید تا وارد صفحھ مربوطھ شوید  Order Centerبر روی دکمھ 

برای مشاھده ی سبد خرید بر روی . را مشاھده می کنید    Ordertsو  Shopping Cartسوال مربوط بھ بخش ھای 

.کلیک کنید تا در صفحھ مربوطھ لیست محصوالت اضافھ شده بھ سبد خریدتان را مشاھده کنید   Shopping cartآیکن 

. در سمت راست ھر ردیف از لیست دو آیکن جھت حذف و و یرایش تعداد درخواستی محصول وجود دارد 

شتھ باشید کھ اضافھ نمودن محصول بھ سبد خرید بھ معنی سفارش آن نمی باشد و برای سفارش شما باید سبد خرید توجھ دا
بعد از تبدیل شدن سبد خرید بھ . کلیک کنید   Checkoutبدین منظور بر روی دکمھ ی . تبدیل نمایید   Orderخود را بھ 

الع شما رسیده و ھمزمان ایمیلی شامل مشخصات شما و لیست سفارش ، کد مربوط بھ سفارش شما توسط پیغامی بھ اط
.محصوالت سفارش داده شده بھ آدرس ایمیل شرکت ، جھت بررسی سفارش ارسال می شود 

. کل محصوالت اضافھ شده بھ سبد خرید شما را حذف می کند   Empty Cartگزینھ ی 

...ادامھ دارد 
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