آهَصش کاستابل ضواسُ یک
سیستن اتَهاسیَى تذاسکات داخلی ،اًباس ٍ اهَال

الف) ورود به سیستن
بش سٍی آیکَى ًشم افضاس کلیک کشدُ ٍ دس پٌجشُ باص ضذُ ًام کاسبشی ٍ کلوِ ػبَس خَد سا تایپ ًوَدُ ،با صدى کلیذ تاییذ ٍاسد کاستابل خَد گشدیذ.

دس صَست توایل با صد دکوِ ّای هطخص ضذُ دس ایي قسوت هی تَاًیذ کلوِ ػبَس خَد سا تغییش دادُ ٍ تلفي ّای دستشسی خَد سا ٍاسد ًواییذ.

ٍسپس باصدى دکوِ « ٍسٍد بِ سیستن» ٍاسد سیستن گشدیذ.

چٌاًچِ ضوا دس چٌذ هشکض ّضیٌِ داسای سوت هی باضیذٌّ ،گام ٍسٍد بِ سیستن هی تَاًیذ با هشکض ّضیٌِ اًتخابی – کِ اساهی آًْا سا دس فْشست ریل
ًاهٌاى هالحظِ هی فشهاییذ -بِ سیستن ٍاسد ضَیذ .البتِ پس اص باص ضذى فشم کاستابل ًیض – دس کاستابل  -1هی تَاًیذ
هطابق ضکل صیش تغییش دّیذ.

ب) ثبت درخواست جدید

مرکز هزینه

جاسی خَد سا

بش سٍی دکوِ ثبت دسخَاست جذیذ

کلیک ًواییذ.

ّش دسخَاست ،ضاهل یک سشبشگ ٍ تؼذادی اقالم استٍ .قتی کِ دگوِ ی اًگطت اضاسُ ،بِ سوت باالست ،ضوا هی تَاًیذ سشبشگ
دسخَاست سا ثبت کٌیذ ٍ ٍقتی بِ سوت ساست است  ،هی تَاًیذ اقالم هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ ثبت کٌیذٍ .ضؼیت ایي دگوِ بِ ّش باس
کلیک ػَض هی ضَد)toggle ( .

دس پٌجشُ باال بؼذ اص اطویٌاى اص دسست اًتخاب ضذى ٍاحذ ساصهاًی ٍ هشکض ّضیٌِ هی تَاًیذ:

.1دس قسوت ( به منظور ) :تَضیحات الصم دس هَسد دسخَاستتاى سا ٍاسد ًواییذ ( .ضواسُ )1
.2اگش قبال دسخَاستی داضتیذ ٍ ایي دسخَاست ًیض هاًٌذ قبلی است هی تَاًیذ ضواسُ دسخَاست قبلی سا دس قسوت
(مثل درخواست شماره ) ٍاسد ًواییذ تا دسخَاست جذیذی هاًٌذ قبلی تٌظین گشدد( .ضواسُ)2
 .3بشای ثبت اقالم دسخَاستی ،با صدى دگوِ
 .3بؼذ اص اتوام ایي هشاحل بش سٍی دکوِ

کلیک ًواییذ تا ٍاسد هشحلِ بؼذی گشدیذ( .ضواسُ)3

دس ایي هشحلِ ابتذا ًَع گشٍُ بٌذی ( هصشفی ،اهَالی ٍ  )...سا اًتخاب هی کٌین:

بؼذ اص اًتخاب ًَع گشٍُ بٌذی پٌجشُ صیش باص هی ضَد کِ هی تَاًین دس آى کاال یا خذهات هَسد ًظش سا
جستجَ کشدُ ٍ پس اص پیذا کشدى ،بش سٍی آى دٍ باس کلیک ًوابین تا آى سدیف اًتخاب ضَد.

سپس تؼذاد ٍ ٍاحذ کاال سا ٍاسد هی کٌینٍ .سٍد سایش هطخصات کاال اختیاسی است.
پس اص ٍسٍد اطالػات کاالی هَسد ًظش ،دگوِ ثبت

یا دگوِ  F2سا کلیک هی کٌین.

تَجِ بفشهاییذ :دس صَستی کِ ًام کاالی هَسد دسخَاست سا دس لیست پیذا ًکشدیذ دس قسوت ًَع گشٍُ بٌذی کاال ،گضیٌِ کاالی ًاضٌاختِ سا اًتخاب

ًواییذ ،سپس عنوان کاال ،تعذاد و واحذ آن را و در صورت لزوم سایر مشخصات را وارد کرده دگمه

یا  F2سا کلیک هی کٌین.

پس اص ثبت کلیِ اقالم دسخَاست ،دگوِ بستي بخص اقالم – کِ دس گَضِ سوت ساست آى قشاس داسد  -آهادُ اتوام هشحلِ هی ضَین.

دس ایي حالت ٍقتی اًگطت اضاسُ بِ سوت ساست است ،ضوا هی تَاًیذ :

 .1بَسیلِ دکوِ
 .2بَسیلِ دکوِ

کااالی جذیذی سا بِ لیست دسخَاستْا اضافِ کٌیذ.
کاالیی سا اص لیست دسخَاستْا خزف ًواییذ.

 .3دس اًتْا با کلیک بش سٍی دکوِ

دسخَاست خَد سا بِ اتوام سساًذُ ٍ بِ کاستابل بؼذی بفشستیذ.

 .4دس صَستی کِ الصم است دسخَاست سا فسخ ًواییذ هی تَاًیذ اص دکوِ

استفادُ ًواییذ.

ج) اتوام هرحله
 -پس اص ثثت کلیِ ی اقالم دسخَاستی ،تا کلیک دگوِ ی

دس گَشِ ساست فشم ثثت اقالم ،آى سا تستِ ٍ سپس تا کلیک

دگوِ ی اتوام هشحلِ ،دسخَاست تِ ثثت ًْایی سسیذُ  ،هشحلِ ی دسخَاست 1 ،شذُ ٍ هشاتة تِ کاستاتل ( 2تأییذ هذیش هستقین) اسجاع هی
شَد.

د) پی گیری
دسخَاست ّایی کِ اص کاستاتل تعذی عثَس کشدُ تاشذ ،تا کلیک تش سٍی فیلذ هشتَط «

» قاتل سٍیت

است ٍ تَسیلِ فیلذّای صیش کِ دس سوت ساست قسوت تاالی فشم اصلی کاستاتل قشاس داسًذ قاتل پی گیشی هی تاشٌذ.
هشاّذُ ی تَضیحات دسخَاست :تا استفادُ اص ایي فیلذ هی تَاى تَضیحات دسج شذُ تش سٍی سشتشگ ّش دسخَاست سا دس گزس اص
کاستاتل ّای هختلف هشاّذُ ًوَد.
تاسیخ ّای عثَس دسخَاست  :تا استفادُ اص ایي گضاسش هی تَاى تاسیخ عثَس دسخَاست هَسد ًظش اص کاستاتل ّای هختلف سا
دسیافت ًوَد.
هشٍس هشاحل پیششفت دسخَاست :ایي فیلذ عثَس دسخَاست هَسد ًظش سا اص ّش یک اص کاستاتل ّا ًشاى هی دّذً .وًَِ گضاسش ریل
ًشاى دٌّذُ ی آى است کِ دسخَاست اًتخاب شذُ اص کاستاتل ّای  4 ٍ 3 ، 2 ، 1عثَس کشدُ است.

شواسُ اسٌاد صادسشذُ اص دسخَاست شوا ًیض دس هٌَی صیش قاتل هشاّذُ است.
با اًجام فشایٌذ اتوام هشحلِ ،دسخَاست اص کاستابل ضوا خاسج ٍ بِ کاستابل  2هی سٍد.
هاداهی کِ هسؤٍل هستقین ضوا ٍاسد کاستابل ً 2طذُ ٍ دس هَسد دسخَاست ضوا اقذاهی ًکشدُ است ،ضوا ّوچٌاى هی تَاًیذ با
صدى تیک

دسخَاست خَد سا هشٍس کشدُ ٍ احیاًاً آًشا ٍیشایص کٌیذ.

بشای هشٍس کلیِ ی دسخَاست ّای خَد کِ دس هشاحل هختلف قشاس داسًذ ،هی تَاًیذ اص دگوِ
استفادُ کٌیذ .دس ایي حال کلیِ ی دسخَاست ّای ضوا قابل هشٍس هی باضٌذ ٍ ضوا هی تَاًیذ با صدى دگوِ ی گشدش
دسخَاست؛ هشاحل پیطشفت آى سا هالحظِ ًواییذٍ .لی بش سٍی آًْا ٍیشایطی هوکي ًیست.
با تطکش اص جٌاب آقای اسواػیل پَس ،کاسضٌاس اًفَسهاتیک داًطگاُ کطاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی گشگاى ،کِ صحوت تْیِ ی ایي هستٌذ سا کطیذُ اًذ.

