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ًوبدّبی هَسد استفبدُ دس ایي سٌذ ساٌّوب ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ:

جذيل -1وماد َای مًسد استفادٌ دس مته اسىاد ساَىمای کاسبش

وماد

معىا

مفًُم

دس اثتذای ّش سٌذ کبسثش هقشفی ضذُ ٍ ًمص کلی ٍ هسئَلیت اجشایی ایي کبسثش
مشيس کلی

دس سبهبًِ ثِ غَست کلی تطشیح هی گشدد.
ّطذاسی است کِ دس غَست فذم تَجِ کبسثش ثِ آى ،دس حیي فشآیٌذ دچبس

َطذاس

هطکل ضذُ ٍ یب ثب هبًـ لبًًَی هَاجِ خَاّذ ضذ.
دس هَاسدی ثِ کبس هی سٍد کِ ًکبت اضبفِ ٍ اعالفبت تکویلی دس خػَظ ثٌذ

وکتٍ

اطالعات بیطتش

تًضیح

لجلی دس خػَظ فشآیٌذ اسائِ هی ضَد.
جْت اسائِ اعالفبت ثیطتش دس خػَظ تَضیحبت اسائِ ضذُ ٍ یب هَاسدی کِ
لیٌک هشتجظ دس هتي ًوبیص دادُ ضذُ ثبضذ ًیض اص ایي ًوبد استفبدُ ضَد.
دس ّشیک اص گبم ّبی اجشایی جْت تَضیحبت هشثَط ثِ آى گبم سا دس اختیبس
کبسثشاى لشاس هی دّذ.
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دس ایي سٌذ کلیِ فولیبتی کِ ًمص مضایذٌ گش دس سبهبًِ هضایذُ ّبی الکتشًٍیکی دٍلت ،عی فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ
اًجبم هی دّذ ،ضشح دادُ خَاّذ ضذ.
 الذاهبتی کِ مضایذٌ گش دسایي سبهبًِ اًجبم هی دّذ ٍ اهکبًبتی کِ ثشای ایي کبسثش ایجبد ضذُ است ،ثِ عَس
کلی ثِ ضشح ریل دستِ ثٌذی هی ضًَذ:
 .1ثجت ًبم هضایذُ گش
 .2هشاجقِ ثِ سبهبًِ ،ثشسسی هضایذُ ّبی اًتطبس یبفتِ ٍ اًتخبة هضایذُ ّبی هَسد ًؾش
 .3الذام ثِ ضشکت دس هضایذُ (ثِ اصای پبستی یب پبستی ّبی یک هضایذُ) ضبهل پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس
هضایذُ ٍ پشداخت ٍدیقِ ثب اهکبى پشداخت ثػَست الکتشًٍیکی(ایٌتشًتی) ٍ غیش الکتشًٍیکی(فیص ًمذی،
ضوبًتٌبهِ ٍ چک تضویي ضذُ)
 .4اسسبل پیطٌْبد لیوت
 .5پزیشش ثشًذُ ثَدى ٍ الذام ثِ پشداخت ٍجِ هضایذُ ثػَست الکتشًٍیکی یب فیص ًمذی
 .6دسیبفت هجَص خشٍج کبال اص اًجبس
 .7دسیبفت الالم کبال اص اًجبس
 .8تبییذ اسٌبد دس فشآیٌذ هضایذُ تَسظ گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی
 .9اهکبى هطبّذُ پشداخت/دسیبفت ّبی اًجبم ضذُ اص عشیك کبستبثل هشثَعِ
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 مضایذٌ گش :افن اص ضشکت ّبی حمَلی ٍ اضخبظ حمیمی هی ثبضٌذ کِ ثِ فضَیت دس سبهبًِ دسآهذُ ٍ
هی تَاًٌذ دس هضایذُ ّبی ثشگضاس ضذُ دس ایي سبهبًِ ضشکت ًوبیٌذ .هضایذُ گشاى هی تَاًٌذ هضایذُ ّبی
اًتطبس یبفتِ سا هطبّذُ ،اًتخبة ًوَدُ ٍ جْت ضشکت دس هضایذُ ّبی ثشگضاس ضذُ الذام ًوبیٌذ .الصم ثزکش
است کِ توبهی هشاحل فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ دس سبهبًِ اًجبم هی پزیشد ٍ اهٌیت ٍ حفؼ اعالفبت هشثَط
ثِ پیطٌْبدّبی اسائِ ضذُ لحبػ ضذُ ٍ ثِ ّیچ فٌَاى لجل اص ثبصگطبیی لبثل هطبّذُ ًخَاّذ ثَد.
 مقام تطخیص :دس ّش دستگبُ اجشایی همبم تطخیع ثبالتشیي همبم هشتجظ آى دستگبُ هی ثبضذ کِ هجبص
است تبئیذ هضایذُ ّب سا دس فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ دس سبهبًِ اًجبم دّذ.


ریحساب :هبهَسی است کِ ثِ هَجت حکن ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسائی اص ثیي هستخذهیي سسوی ٍ
ٍاجذ غالحیت ثِ هٌؾَس افوبل ًؾبست ٍ تبهیي ّوبٌّگی الصم دس اجشای همشسات هبلی ٍ هحبسجبتی دس
ٍصاستخبًِ ّب ٍ هَسسبت ٍ ضشکتّبی دٍلتی ٍ دستگبُ ّبی اجشائی هحلی ٍ هَسسبت ٍ ًْبدّبی فوَهی
غیش دٍلتی ثِ ایي سوت هٌػَة هی ضَد ٍ اًجبم سبیش ٍؽبیف ٍ هطشٍحِ صیش سا ثش فْذُ خَاّذ داضت:
ً -1ؾبست ثش اهَس هبلی ٍ هحبسجبتی ٍ ًگْذاسی ٍ تٌؾین حسبثْب ثش عجك لبًَى ٍ ضَاثظ ٍ همشسات
هشثَط ٍ غحت ٍ سالهت آًْب
ً -2ؾبست ثش حفؼ اسٌبد ٍ دفبتش هبلی
ً -3گْذاسی ٍ تحَیل ٍ تحَل ٍجَُ ٍ ًمذیٌِ ّب ٍ سپشدُ ّب ٍ اٍساق ثْبداس
ً -4گْذاسی حسبة ٍ اهَال دٍلتی ٍ ًؾبست ثش اهَال هزکَس

 اوباسداس :دس دستگبُ اجشایی ،اًجبسداس هسئَل ًگْذاسی کبالّب تب صهبى تحَیل آًْب ثِ هضایذُ گشاى هی ثبضذ.
هضایذُ گش ثشًذُ پس اص دسیبفت غذٍس هجَص خشٍج کبال اص اًجبس ،هی تَاًذ کبالّبی هشثَط ثِ خَد سا اص
اًجبسداس تحَیل ثگیشد.
 کاستابل :سبهبًِ هضایذُ الکتشًٍیکی دٍلت اص عشیك کبستبثل پشداخت گشٍّی ّضیٌِ ّبی ضشکت دس
هضایذُ تب دسیبفت الالم کبال اص اًجبس ،اهکبى استفبدُ اص سبهبًِ هضایذُ سا ثشای هضایذُ گشاى فشاّن هی ًوبیذ.
الصم است کبسثشاى سبهبًِ هضایذُ اص عشیك کبستبثلْبی سبهبًِ الذام ثِ پیگیشی ٍ اجشای فشآیٌذ ضشکت دس
هضایذُ هَسد ًؾش خَد ًوبیٌذّ .ش کبستبثل ضبهل چٌذیي ستَى هشثَط ثِ الالم اعالفبتی فشم ّبی فشآیٌذ
هضایذُ هی ثبضذّ .وچٌیي لبثلیت جستجَ ٍ هشتت سبصی الالم ثش اسبس ثشخی اص ستًَْب دس ّش کبستبثل دس
ًؾش گشفتِ ضذُ است.
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کاسبش :کلیِ کبسثشاى سبهبًِ
فعالیتٍ :سٍد ثِ سبهبًِ

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ضوب اص ًؾش سبهبًِ هضایذُ الکتشًٍیکی دٍلت ،هضایذُ گش ضٌبختِ هی ضَیذ ،پس اص ٍسٍد ثِ سبیت
ستاد ثِ آدسس الکتشًٍیکی  ، www.setadiran.ir/eaucثشای يسيد بٍ ساماوٍ الصم است گبم ثِ گبم هغبثك ثب
هشاحل صیش الذام ًوبییذ( .ضکل)1

ضکل -1صفحٍ اصلی ساماوٍ «مضایذٌ»
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دس صفحٍ اصلی سبهبًِ هضایذُ (ضکل ،)1دسگبُ ّبی مضایذٌ َای ساصمان جمع آيسی ي فشيش امًال
تملیکی ٍ مضایذٌ سایش دستگاٌ َای اجشایی کطًس ثِ هٌؾَس ٍسٍد ثِ سبهبًِ هضایذُ ثِ تفکیک دستگبُ ّبی
هضایذُ گضاس ٍ دسگبُ ثبت وام مضایذٌ گش ثشای ثجت ًبم دس سبهبًِ هضایذُ دس ًؾش گشفتِ ضذُ است.
ثشای ٍسٍد ثِ سبهبًِ هضایذُ الکتشًٍیکی دٍلت اثتذا ثبیذ ثجت ًبم ًوبییذ .پس اص دسیبفت ضىاسٍ کاسبشی ٍ کلمٍ عبًس ثب
تَجِ ثِ ایٌکِ توبیل داسیذ دس هضایذُ ّبی کذام دستگبُ هضایذُ گضاس ضشکت ًوبییذٍ ،سٍد ثِ سبهبًِ سا اص دسگبُ هشثَط ثِ
ّوبى دستگبُ اًجبم دّیذ.
الصم ثِ رکش است کِ ثجت ًبم هضایذُ گش فمظ یکجبس اًجبم هی ضَد .ثب هطخػبت کبسثشی دسیبفت ضذُ هی تَاًیذ دس توبهی
هضایذُ ّبی دستگبُ ّبی اجشایی کطَس ضشکت ًوبییذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیتٍ :سٍد ثِ سبهبًِ هضایذُ

ثب اًتخبة ّشیک اص دسگبّْبی مضایذٌ َای ساصمان جمع آيسی ي فشيش امًال تملیکی ٍ یب مضایذٌ سایش
دستگاٌ َای اجشایی کطًس ،صفحٍ اصلی سبهبًِ ٍ دسگبّْبی ٍسٍد مضایذٌ گش ٍ مضایذٌ گضاس هشثَط ثِ ّوبى
دستگبُ هضایذُ گضاس سا هطبّذُ هی ًوبییذ .ثب کلیک ثشٍی دسگبُ سبصهبى جوـ آٍسی ٍ فشٍش اهَال تولیکی غفحِ صیش
ًوبیص دادُ هی ضَد .لبثل رکش است کِ ًوبیِ ٍ فٌَاى غفحبت ایي دسگبُ هشثَط ثِ سبصهبى جوـ آٍسی ٍ فشٍش اهَال
تولیکی هی ثبضذ(.ضکل)2
ضکل -2صفحٍ اصلی دسگاٌ ساصمان جمع آيسی ي فشيش امًال تملیکی
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ثب کلیک ثشٍی دسگبُ هضایذُ سبیش دستگبّْبی اجشایی کطَس ،غفحِ هغبثك ثب تػَیش صیش ًوبیص دادُ هی ضَد .لبثل رکش
است کِ ًوبیِ ٍ فٌَاى غفحبت ایي دسگبُ ،هشثَط ثِ سبیش دستگبّْبی اجشایی کطَس هی ثبضذ.
ضکل -3صفحٍ اصلی دسگاٌ مضایذٌ سایش دستگاَُای اجشایی کطًس

دس هستٌذی کِ هغبلقِ هی ًوبییذ ،تػبٍیش اسائِ ضذٓ هشثَط ثِ دسگبُ ساصمان جمع آيسی ي فشيش امًال تملیکی
استفبدُ ضذُ است.
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ثب کلیک ثشٍی دسگاٌ مضایذٌ گش (ضکل ،)3دس غفحِ ٍسٍد ثِ سبهبًِ ،ضىاسٍ کاسبشی ،کلمٍ عبًس ٍ کذ امىیتی سا
ٍاسد ًوبئیذ .سپس ثب کلیک کلیذ يسيد ثِ کبستبثل خَد ٍاسد ضذُ ٍ هی تَاًیذ ًسجت ثِ اًجبم هشاحل هشتجظ الذام
ًوبییذ(.ضکل)4
ضکل -4يسيد بٍ ساماوٍ

 الصم است ثشای دسج ضٌبسِ کبسثشی ،صثبى سا اًگلیسی اًتخبة ًوَدُ ٍحشٍف ثضسگ دسج ًوبییذ .هی تَاًیذ اص
 CapsLockاستفبدُ کٌیذ؛ دس غیش ایي غَست ثب پیغبم "ضٌبسِ کبسثشی ٍاسد ضذُ غحیح ًوی ثبضذ" سٍثشٍ
خَاّیذ ضذ.
ٍ اسد ًوَدى کذ اهٌیتی دس ٍسٍد ثِ سبهبًِ اججبسی است .دلت فشهبییذ ثشاسبس تػَیش هَجَد دس ایي لسوت،
کذ اهٌیتی کبهل دسج گشدد ،دس غیش ایي غَست ثب پیغبم "فجبست اهٌیتی غحیح ًیست" هَاجِ هی ضَیذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :هطبّذُ غفحِ اغلی کبستبثل
ثب ٍسٍد ثِ سبهبًِ هضایذُ ،صفحٍ اصلی کبستبثل هغبثك Error! Reference source not found.صیش ثشای
ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد(ضکل .)5هٌَّبی ایي کبستبثل دس سوت ساست غفحِ اغلی ٍ ثب گشٍّجٌذی کاستابل،
پشداختُای غیش الکتشيویکی ،مذیشیت کاستابل ٍ يیشایص اطالعات ثبت وام ثِ ضشح صیش هی ثبضذ:
ضکل  -5صفحٍ اصلی کاستابل مضایذٌ گش

 جذيل صفحٍ اصلی
ضوب هی تَاًیذ فْشست پبستی ّبی هضایذُ ّبی هٌتطش ضذُ اص سَی دستگبُ هضایذُ گضاس سا دس صفحٍ اصلی هطبّذُ
ًوبیی ذ .جْت ضشکت دس هضایذُ اص عشیك اًتخبة پبستی(ّبی) هَسد ًؾش اص غفحِ اغلی سبهبًِ ٍ کلیک ثشٍی کلیذ
ضشکت دس مضایذٌ ي پشداخت گشيَی ،هی تَاًیذ فشآیٌذ ضشکت دس هضایذُ ثشای پبستی(ّبی) هَسد ًؾش خَد
سا آغبص ًوبییذ.
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پبستی ّبیی کِ اص صفحٍ اصلی ثشای ضشکت دس هضایذُ اًتخبة هی ًوبییذ ،ثبیذ هشثَط ثِ یک مضایذٌ ثبضٌذ .دس
غیش ایٌػَست پیغبم "کبسثش گشاهی؛ جْت ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت گشٍّی هی ثبیست پبستی ّبی اًتخبة
ضذُ اص یک هضایذُ ثبضٌذ ،ثشای ایي هٌؾَس هی تَاًیذ اص پبساهتش جستجَی ضوبسُ هضایذُ استفبدُ ًوبییذ" ًوبیص دادُ
هی ضَد.
 لیىک جستجًی پیطشفتٍ
دس غَستیکِ توبیل داضتِ ثبضیذ پبستی(ّبی) هضایذُ هَسد ًؾش خَد سا اص ثیي پبستی ّبی غفحِ اغلی هطبّذُ
ًوبییذ ،ایي اهکبى اص عشیك جستجَی پیطشفتِ فشاّن گشدیذُ است .ثب کلیک ثشٍی لیٌک جستجًی پیطشفتٍ دس
صفحٍ اصلی ٍ ًوبیص فشم جستجَی پیطشفتِ ،ثب استفبدُ اص جستجَی هَجَد دس ثخص فَلبًی ایي فشم،
پبستی(ّبی) هَسد ًؾش سا هی تَاًیذ جستجَ ًوبییذ(.ضکل)6
ضکل  -6جستجًی پیطشفتٍ
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مىًی کاستابل

اص عشیك ایي هٌَ ،دستشسی ثِ گشٍُ کبستبثل ّبی صیش اهکبًپزیش خَاّذ ثَد:
 .1کاستابل پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ :پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ
ّوچٌیي اًتخبة ًَؿ پشداخت ٍدیقِ پبستی(ّب) ٍ اسسبل ٍدیقِ غیش الکتشًٍیکی ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اص
عشیك ایي کبستبثل اهکبًپزیش هی ثبضذ .الصم ثِ رکش است کِ هی تَاًیذ ٍدیقِ چٌذیي پبستی اًتخبثی سا یکجب
پشداخت ًوبییذ.
 .2کاستابل اسسال پیطىُاد قیمت :پس اص پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ٍ ٍدیقِ پبستی ّبی اًتخبة
ضذُ ،اهکبى اسسبل پیطٌْبد لیوت ثشای پبستی(ّب) اص عشیك ایي کبستبثل فشاّن خَاّذ ضذ.
 .3کاستابل پزیشش بشوذٌ بًدن/پشداخت يجٍ :ثب ثبصگطبیی هضایذُ ٍ هطخع ضذى ثشًذُ هضایذُ ثِ
اصای ّشیک اص پبستی ّب ٍ افالم ثِ هضایذُ گش ثشًذُ اص سَی دستگبُ هضایذُ گضاس ،مضایذٌ گش بشوذٌ

هی تَاًذ اص عشیك ایي کبستبثل اداهِ فشآیٌذ هضایذُ سا اًجبم دّذ.
 .4کاستابل پیگیشی يضعیت دسیافت ي پشداخت :دس ّش هشحلِ اص فشآیٌذ هضایذُ کِ فولیبت پشداخت
تَسظ هضایذُ گش ٍ یب فَدت ٍدیقِ ای ثِ هضایذُ گش تَسظ دستگبُ هضایذُ گضاس اًجبم ضذُ ثبضذ ،اص عشیك
ایي کبستبثل لبثل هطبّذُ خَاّذ ثَد.
 .5کاستابل دسیافت اقالم کاال اص اوباس :پس اص پشداخت ٍجِ هضایذُ تَسظ مضایذٌ گش بشوذٌ ٍ غذٍس
هجَص خشٍج کبال اص اًجبس اص سَی دستگبُ هضایذُ گضاس ،اهکبى تحَیل کبال اص اًجبس فشاّن خَاّذ ضذ ٍ اص
عشیك ایي کبستبثل ٍضقیت فولکشد هضایذُ گش لبثل هطبّذُ خَاّذ ثَد.

ضکل  -7مىًی کاستابل
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 مىًی پشداختُای غیش الکتشيویکی
اص عشیك ایي هٌَ ،دستشسی ثِ گشٍُ کبستبثل ّبی صیش اهکبًپزیش خَاّذ ثَد:
 .1کاستابل ضماوتىامٍ َا :اهکبى ثجت اعالفبت پشداخت اص ًَؿ غیشالکتشًٍیکی -ضوبًتٌبهِ ،اختػبظ
ضوبًتٌبهِ ثقٌَاى ٍدیقِ پبستی(ّبی) یک مضایذٌ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ ضوبًتٌبهِ ثشای آًْب ٍجَد
داضتِ ثبضذ ٍ اسسبل ٍدیقِ(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاسّ ،وگی اص عشیك ایي کبستبثل فشاّن ضذُ است.
 .2کاستابل فیص وقذی :اهکبى ثجت اعالفبت پشداخت اص ًَؿ غیشالکتشًٍیکی -فیص ًمذی ،اختػبظ فیص
ثقٌَاى ٍدیقِ پبستی(ّبی) یک مضایذٌ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ فیص ًمذی ثشای آًْب ٍجَد داضتِ
ثبضذ ٍ اسسبل ٍدیقِ پبستی(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاسّ ،وگی اص عشیك ایي کبستبثل فشاّن ضذُ است.
 .3کاستابل چک تضمیه ضذٌ :اهکبى ثجت اعالفبت پشداخت اص ًَؿ غیشالکتشًٍیکی -چک تضویي ضذُ،
اختػبظ چک ثقٌَاى ٍدیقِ ثِ پبستی(ّبی) یک مضایذٌ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ چک تضویي
ضذُ ثشای آًْب ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ اسسبل ٍدیقِ پبستی(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاسّ ،وگی اص عشیك ایي
کبستبثل فشاّن ضذُ است.
ضکل  -8مىًی پشداختُای غیش الکتشيویکی
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مىًی مذیشیت کاستابل

اص عشیك ایي هٌَ ،دستشسی ثِ گشٍُ کبستبثل ّبی صیش اهکبًپزیش خَاّذ ثَد:
ضکل  -9مىًی مذیشیت کاستابل

 .1باسگزاسی گًاَی دیجیتال
دس غَستی کِ ثشای اٍلیي ثبس ٍاسد سبهبًِ ضذُ ایذ الصم است گَاّی دیجیتبل خَد سا دس سبهبًِ ثبسگزاسی
ًوبییذ تب دس هَالـ الصم ثتَاًیذ اص تَکي خَد ثشای اهضبی الکتشًٍیکی استفبدُ ًوبییذ.
کاسبش :کل کبسثشاى سبهبًِ
فعالیت :ثبسگزاسی گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی
ثب کلیک ثشٍی هٌَی باسگزاسی گًاَی دیجیتال اص هٌَّبی سوت ساست کبستبثلٍ ،اسد غفحِ
باسگزاسی گًاَی دیجیتال هی ضَیذ.
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ضکل  -10باسگزاسی گًاَی دیجیتال

پس اص اًجبم هشاحل دسج ضذُ دس غفحِ ثبسگزاسی گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی ،کلیذ تاییذ سا ثضًیذ(.ضکل)10
هغبثك ثب تػَیش صیش هَدال گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی ًوبیص دادُ هی ضَد .پس اص ًوبیص هَدال اهضب دس
حبلیکِ تَکي خَد سا دس  USBلشاس دادُ ایذ ،ضوبسُ سهض تَکي سا دس هحل هشثَعِ ٍاسد ًوبییذ .ثشای هطبّذُ
لیست گَاّی ّبی اهضبی الکتشًٍیکی ثشٍی کلیذ لیست گًاَی َا کلیک ًوبییذ .گَاّی اهضبی
الکتشًٍیکی هشثَعِ ثِ ًمص خَد دس سبهبًِ سا اًتخبة ًوبییذ ٍ ثشای ثبسگزاسی تَکي ثشٍی کلیذ اهضبی هَدال
کلیک ًوبییذ( .ضکل)11
ضکل  -11باسگزاسی گًاَی دیجیتال
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ضکل  -12باسگزاسی گًاَی دیجیتال

پس اص ثبسگزاسی گَاّی دیجیتبل ،لبدس خَاّیذ ثَد تب دس هشاحل هَسد ًیبص دس فشآیٌذ هشثَط ثِ خَد ،تبئیذ
هضایذُ گش سا اص عشیك اهضبی الکتشًٍیکی اًجبم دّیذ.

 .2تغییش کلمٍ عبًس
ثب کلیک ثشٍی تغییش کلمٍ عبًس اص هٌَی سوت ساست کبستبثل ،تغییش کلوِ فجَس خَد سا تغییش دّیذ.
کاسبش :کل کبسثشاى سبهبًِ
فعالیت :تغییش کلوِ فجَس
 .1دس ایي غفحِ ضىاسٍ کاسبشی ضوب ثِ غَست خَدکبس تَسظ سیستن فشاخَاًی هی ضَد .ضٌبسِ
کبسثشی هجوَفِای اص حشٍف ٍ افذاد هی ثبضذ کِ اص عشف سیستن ثِ کبسثش جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ
تقلك هی گیشد ٍ لبثل تغییش ًویثبضذ(.ضکل)13
 .2کلمٍ عبًس جاسی کلوِ فجَسی است کِ دس حبل حبضش جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ اص آى استفبدُ
هی ًوبییذ .دس ایي فیلذ کلوِ فجَس فقلی خَد سا ٍاسد ًوبییذ.
 .3ثِ ّویي تشتیت دس فیلذ ثقذی کلمٍ عبًس جذیذ هذ ًؾش خَد سا تکویل ًوبییذ.
 .4تکشاس کلمٍ عبًس جذیذ سا ًیض هغبثك کلوِ فجَس جذیذٍ ،اسد ًوبییذ.
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 .5ثب فطشدى کلیذ ثبت ،تغییش کلوِ فجَس ضوب غَست خَاّذ پزیشفت .اص ایي پس جْت ٍسٍد ثِ سیستن
هیتَاًیذ اص کلوِ فجَس جذیذ ثجت ضذُ ،استفبدُ ًوبییذ.
ضکل  -13تغییش کلمٍ عبًس

 مىًی يیشایص اطالعات ثبت وام
اص عشیك ایي هٌَ ،دستشسی ثِ گشٍُ کبستبثل ّبی صیش اهکبًپزیش خَاّذ ثَد:
ضکل  -14مىًی يیشایص اطالعات ثبت وام

 .1پشيفایل مضایذٌ گش
اعالفبت ثجت ضذُ دس صهبى ثجت ًبم دس سبهبًِ هضایذُ الکتشًٍیکی دٍلت اص عشیك ایي فشم لبثل ًوبیص هی ثبضذ.
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دس سبهبًِ هضایذُ الکتشًٍیکی دٍلت  ،دس فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ هشاحلی ٍجَد داسد کِ ثِ هٌؾَس تبییذ اًجبم فولیبت
هَسد ًؾش خَد ثبیذ اهضبی الکتشًٍیکی اًجبم دّیذ .دس ایي هشاحل (دس اداهِ هستٌذ هَاسدی کِ ًیبص ثِ اهضبی الکتشًٍیکی
ٍجَد داسد ضشح دادُ خَاّذ ضذ) هغبثك ثب هشاحل صیش ثبیذ الذام ًوبییذ:
 .1پس اص ًوبیص هَدال اهضب هغبثك ثب تػَیش صیش؛ تَکي خَد سا دس پَست  USBکبهپیَتش لشاس دّیذ.
 .2ضوبسُ سهض تَکي سا دس هحل هشثَعِ ٍاسد ًوبییذ.
 .3ثشای هطبّذُ لیست گَاّی ّبی اهضبی الکتشًٍیکی ثشٍی کلیذ لیست گًاَی َا کلیک ًوبییذ.
 .4گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی هشثَعِ ثِ ًمص خَد دس سبهبًِ سا اًتخبة ًوبییذ.
 .5کلیذ امضای هَدال سا کلیک ًوبییذ.
ضکل  -15مًدال امضای الکتشيویکی

ساٌّوبی جبهـ ًحَُ استفبدُ اص اهضبی الکتشًٍیکی دس هٌَی ثستِ ّبی آهَصضی دس سبیت سبهبًِ هَجَد هی ثبضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :ضشکت دس هضایذُ
لیست پبستی هضایذُ ّبیی کِ اص سَی دستگبُ هضایذُ گضاس هٌتطش ضذُ اًذ ّوچٌیي پبستی ّبی اثغبل ضذُ ثشای
هضایذُ ّبی امًال مىقًل دس جذٍل ًوبیص دادُ هی ضَد .ثب اًتخبة یک یب گشٍّی اص پبستی ّبی فقبل هضایذُ اص ایي
لیست ٍ کلیک ثشٍی کلیذ ضشکت دس مضایذٌ ي پشداخت گشيَی ایي غفحِ ،هی تَاًیذ فشآیٌذ ضشکت دس هضایذُ
ثشای پبستی(ّبی) هَسد ًؾش خَد سا آغبص ًوبییذ(.ضکل)16
ضکل  -16صفحٍ اصلی کاستابل مضایذٌ گش

 لبثل تَجِ است ،فذد ًوبیص دادُ ضذُ داخل پشاًتض همبثل ًبم کبستبثل ّبً ،وبیبًگش تقذاد کبسّبی دس اًتؾبس ثشسسی ٍ
الذام تَسظ کبسثش هی ثبضذ .ثب کلیک سٍی لیٌک غفحِ اغلی هٌَ ،افذاد ثِ سٍص همبثل کبستبثلْب ًوبیص دادُ
خَاّذ ضذ.
 جْت ٍسٍد ثِ ّش هٌَ اص کبستبثل ثب کلیک ثش سٍی آى هی تَاى الذام ًوَد .لبثل رکش است کِ ثب اًتخبة هٌَی
کبستبثل هَسد ًؾش ،سًگ هٌَی کبستبثل ثِ سًگ لشهض ًوبیص دادُ هی ضَد.
 دس ّوِ کبستبثل ّب لیٌک هشثَط ثِ ثبص ضذى فشم هشثَعِ جْت اداهِ فولیبت ،ثِ غَست هجضا ٍ ثب سًگ لشهض
ًوبیص دادُ ضذُ است.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل پشداخت گشٍّی ّضیٌِ ّبیضشکت دس هضایذُ

دس ایي کبستبثل لیست پبستی ّبیی کِ الذام ثِ ضشکت دس هضایذُ ثشای آًبى ًوَدُ ایذً ،وبیص دادُ هی ضَد .همذاس ستَى
ٍضقیت پشدا خت ضشکت دس هضایذُ ،هشحلِ ضشکت دس هضایذُ ثِ اصای ّش پبستی سا ثػَست هجضا هطخع هی ًوبیذ .اص
عشیك کلیک ثشٍی هٌَی پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ دس هٌَی اغلی کاستابل ،کبستبثل
ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت گشٍّی ًوبیص دادُ هی ضَد (ضکل .)17ثب اًتخبة پبستی ّبی یک هضایذُ ٍ کلیک ثشٍی
کلیذ پشداخت گشيَی ایي کبستبثل ،فشم ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت گشٍّی سا هطبّذُ هی ًوبییذ.
ضکل  -17پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت هَسد ًؾش خَد اداهِ دّیذ.
ّوچٌیي هی تَاًیذ ثش اسبس ضماسٌ مضایذٌ ،ضماسٌ پاستی ٍ قیمت کل اعالفبت کبستبثل سا ثِ دٍ غَست غقَدی
ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک ًوَدى ثش سٍی فٌَاى ستَى ّبی ًبهجشدُ اهکبًپزیش
هی ثبضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم پشداخت گشٍّی ّضیٌِ ّبی ضشکت دس هضایذُ

ایي فشم اص عشیك اًتخبة پبستی(ّبی) یک هضایذُ اص غفحِ اغلی ثب کلیک ثشٍی کلیذ ضشکت دس مضایذٌ ي
پشداخت گشيَی ّوچٌیي اص عشیك کبستبثل ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت گشٍّی ثب کلیک ثشٍی کلیذ پشداخت
گشيَی کبستبثل ًوبیص دادُ هی ضَد .دس ایي فشم ضوبسُ ضشکت دس هضایذًُ ،بم دستگبُ هضایذُ گضاس ،ضوبسُ هضایذُ،
فٌَاى هضایذُ ،هْلت اسسبل پیطٌْبدّ ،ضیٌِ ضشکت دس هضایذٍُ ،ضقیت پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ٍ جوـ کل هجبلغ
ٍدیقِ تَسظ سیستن ثشای ّش کبسثش تکویل هی گشدد( .ضکل)18

ضکل  -18فشم ضشکت دس مضایذٌ ي پشداخت گشيَی
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اص عشیك ایي فشم ،پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت ٍدیقِ پبستی(ّب) اهکبًپزیش است .ثشای پشداخت ّضیٌِ
ضشکت دس هضایذُ هی تَاًیذ ثب کلیک ثشٍی کلیذ پشداخت دس لسوت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ،پشداخت سا اًجبم دّیذ.
پس اص کلیک ،اثتذا هَدال اهضب ًوبیص دادُ هی ضَد .هغبثك ثب تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای گًاَی الکتشيویکی
دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص لجلی دس هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است ،اهضبی الکتشًٍیکی ٍ سپس فولیبت پشداخت
ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ سا اًجبم دّیذ (ضکل .)19پس اص پشداخت هَفك ّضیٌِ ضشکت دس هضایذٍُ ،ضقیت پشداخت
ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ "پشداخت ضذُ" ٍ کلیذ پشداخت دس ایي ثخص غیش فقبل هی گشدد.

ضکل  -19مًدال امضای الکتشيویکی

لیست پبستی ّبیی کِ اص کبستبثل پشداخت گشٍّی ّضیٌِ ّبی ضشکت دس هضایذُ اًتخبة ًوَدُ ایذ ،دس جذٍل فشم
پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ ًوبیص دادُ هی ضَد .سٍش پشداخت ٍدیقِ ّش پبستی هضایذُ
تَسظ دستگبُ هضایذُ گضاس تقییي هی ضَد .دس غَستیکِ پبستی ّبی اًتخبثی ضوب اص کبستبثل پشداخت گشيَی
َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ داسای سٍش پشداخت ٍدیقِ هتفبٍتی ثبضٌذ ،پیغبم "کبسثش گشاهی ،ثذلیل یکسبى ًجَدى
سٍش پشداخت ٍدیقِ ثشای پبستی ّبی اًتخبة ضذُ اهکبى پشداخت گشٍّی ایي هجوَفِ پبستی ٍجَد ًذاسد" ًوبیص
دادُ هی ضَد.
جوـ کل هجبلغ ٍدیقًِ ،طبى دٌّذُ هجلغی است کِ ثشای ٍدیقِ پبستی(ّب) ثبیذ تَسظ ضوب پشداخت گشدد .پشداخت ٍدیقِ
هی تَاًذ ثِ غَست الکتشًٍیکی ٍ ثب کلیک ثشٍی کلیذ پشداخت دس لسوت پشداخت ٍدیقِ اًجبم گشدد.
اهکبى پشداخت ٍدیقِ پبستی(ّب) اص ًَؿ غیش الکتشًٍیکی هبًٌذ فیص ًمذی ،چک تضویي ضذُ ٍ ضوبًتٌبهِ ًیض ٍجَد داسد.
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دس غَستیکِ فاللوٌذ ثِ پشداخت ٍدیقِ اص ایي ًَؿ هی ثبضیذ ،پس اص اًتخبة کلیذ سادیَیی ًَؿ ٍدیقِ ،ثب استفبدُ اص کلیذ
جستجً دس ایي لسوتٍ ،دیقِ هَسد ًؾش خَد سا کِ اص عشیك کبستبثل پشداختْبی غیش الکتشًٍیکی دس سبهبًِ ثجت
ًوَدُ ایذ (جضئیبت فولکشد دس ثخص هشثَط ثِ کبستبثلْبی ضوبًتٌبهِ ،فیص ًمذی ٍ چک تضویي ضذُ لشاس دادُ ضذُ
است) جستجَ ًوبییذ .پس اص اًتخبة ٍدیقِ ،ثشای اسسبل ٍدیقِ اًتخبة ضذُ ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس ثشٍی کلیذ
اسسال بٍ مضایذٌ گضاس کلیک ًوبییذ .پس اص کلیک ،اثتذا هَدال اهضب ًوبیص دادُ هی ضَد(ضکل .)19هغبثك ثب
تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای گًاَی الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص لجلی دس هستٌذ ضشح دادُ ضذُ
است ،اهضبی الکتشًٍیکی سا اًجبم دادُ ٍ سپس فولیبت پشداخت ٍدیقِ پبستی(ّب) ًیض ثب هَفمیت ثِ اتوبم هی سسذ.

 لبثل تَجِ است کِ سٍش پشداخت ٍدیقِ پبستی ّب اص سَی دستگبُ هضایذُ گضاس تقییي هی ضَد .دس غَست هجبص
ثَدى ّشیک اص سٍضْبی پشداخت (پشداخت الکتشًٍیکی ،فیص ًمذی ،چک تضویي ضذُ ٍ ضوبًتٌبهِ) اص سَی
دستگبُ هضایذُ گضاس ،ایي اهکبى دس فشم پشداخت گشٍّی ّضیٌِ ّبی ضشکت دس هضایذُ فقبل/غیش فقبل خَاّذ ثَد.
 مُلت اسسال پیطىُاد تَسظ سیستن ثشای کبسثش تکویل ٍ دس ایي فشم ًوبیص دادُ هی ضَد .الصم ثِ رکش است کِ
تب لجل اص هْلت صهبًی ًوبیص دادُ ضذُ ،فشغت تکویل هشاحل پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ،پشداخت ٍدیقِ
پبستی ٍ سپس اسسبل لیوت پیطٌْبدی ثشای ضوب ٍجَد خَاّذ داضت.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل اسسبل پیطٌْبد لیوت

پس اص پشداخت ّضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ٍ پشداخت ٍدیقِ پبستی(ّب) ،اهکبى اسسبل پیطٌْبد لیوت ثشای ّشیک اص
پبستی ّبی هشثَعِ اص عشیك ایي کبستبثل فشاّن خَاّذ ضذ .دس غَستیکِ هْلت اسسبل لیوت پیطٌْبدی پبستی(ّب)
ثبلیوبًذُ ثبضذ ،هی تَاًیذ لیوت پیطٌْبدی خَد سا اسسبل ًوبییذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی اسسال پیطىُاد قیمت دس
هٌَی اغلی کاستابل ،کبستبثل اسسبل پیطٌْبد لیوت ًوبیص دادُ هی ضَد(.ضکل)20

ضکل  -20کاستابل اسسال پیطىُاد قیمت
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اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت هَسد ًؾش خَد اداهِ دّیذ.
ّوچٌیي هی تَاًیذ ثش اسبس ضماسٌ پیطىُاد قیمت ،قیمت پایٍ ٍ مُلت اسسال پیطىُاد قیمت اعالفبت کبستبثل
سا ثِ دٍ غَست غقَدی ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک ًوَدى ثش سٍی فٌَاى ستَى ّبی
ًبهجشدُ اهکبًپزیش هی ثبضذ.

 ثب کلیک ضوبسُ پیطٌْبد لیوت دس ّش سغش ،فشم اسسال پیطىُاد قیمت ثشای پبستی هشثَعِ ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
 ضوبسُ پبستی دس ّش سغش لیٌک ثِ فشم مطاَذٌ جضئیات پاستی هشثَط ثِ ّوبى پبستی هی ثبضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم اسسبل پیطٌْبد لیوت

ثب کلیک ثشٍی ضوبسُ پیطٌْبد لیوت ّش سغش اص کبستبثل اسسبل پیطٌْبد لیوت (ضکل ،)20فشم اسسبل پیطٌْبد لیوت ثشای
پبستی هتٌبؽش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .دس ایي فشم کذ دستگبُ هضایذُ گضاسً ،بم دستگبُ هضایذُ گضاس ،ضوبسُ هضایذُ،
فٌَاى هضایذُ ،ضوبسُ پبستی ،ضشح پبستی ،لیوت پبیِّ ،ضیٌِ ضشکت دس هضایذُ ،هجلغ ٍدیقِ ٍ ًحَُ پشداخت هجلغ ٍدیقِ
تَسظ سیستن ثشای ّش کبسثش تکویل هی گشدد .هغبثك ثب تػَیش صیش لیوت پیطٌْبدی خَد سا ثشای پبستی هشثَعِ ،دس ثبکس
هطخع ضذُ دس تػَیش ٍاسد ًوبییذ( .ضکل)21

ضکل  -21فشم اسسال پیطىُاد قیمت
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 جْت هطبّذُ جضئیبت پبستی هی تَاًیذ اص لیٌک مطاَذٌ جضئیات پاستی فشم استفبدُ ًوبییذ.
 لبثل تَجِ است کِ لیوت پیطٌْبدی ٍاسد ضذُ ثبیذ حذالل ثب لیوت پبیِ پبستی ثشاثش ٍ یب ثضسگتش دس ًؾش گشفتِ ضَد.
دس غَستیکِ لیوت پیطٌْبدی اص لیوت پبیِ کَچکتش اًتخبة گشدد ،پیغبم "کبسثش گشاهی ،همذاس لیوت پیطٌْبدی
هی ثبیست اص لیوت پبیِ پبستی ثیطتش ثبضذ" ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
 دس غَستیکِ لجل اص اسسبل پیطٌْبد ،کلیذ اسسبل پیطٌْبد لیوت فشم ثشای ضوب غیش فقبل ثبضذ ثذیي هقٌی است کِ
ثبصُ صهبًی هْلت اسسبل پیطٌْبد لیوت ثشای هضایذُ ثِ اتوبم سسیذُ است ٍ دیگش اهکبى اسسبل پیطٌْبد لیوت ثشای
ایي پبستی ٍجَد ًخَاّذ داضت.
ثب کلیک ثشٍی کلیذ اسسال پیطىُاد قیمت  ،اثتذا هَدال اهضبی الکتشًٍیکی ًوبیص دادُ هی ضَد .هغبثك ثب تَضیحبت
ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است ،اهضبی
الکتشًٍیکی سا اًجبم دّیذ .سپس لیوت پیطٌْبدی ضوب ثشای پبستی هشثَعِ اسسبل هی گشدد .الصم ثِ رکش است ،دس دسج
لیوت پیطٌْبدی دلت الصم سا ثِ فول ثیبٍسیذ .پس اص اًجبم فولیبت اسسبل ٍ اهضبی الکتشًٍیکی ،لیوت اسسبل ضذُ غیش
لبثل ٍیشایص هی ثبضذ ٍ لیوت پیطٌْبد ضذُ ثِ غَست سهض ًوبیص دادُ هی ضَد.
ضکل -22مًدال امضای الکتشيویکی

ثب تَجِ ثِ اّویت فولیبت اسسبل لیوت ّبی پیطٌْبدی هضایذُ گشاى دس فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ ،ثِ هٌؾَس حفؼ هسبئل
اهٌیتی ،پس اص اًجبم فولیبت اسسال پیطىُاد قیمت ،لیوت پیطٌْبدی حتی ثشای خَد هضایذُ گش ًیض غیش لبثل ًوبیص
خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي لیوت پیطٌْبدی ضوب پس اص اسسبل ،سهض ضذُ ٍ ثػَست کبساکتش ستبسُ ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ
ضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ
پس اص سشسسیذ صهبى ثبصگطبیی ٍ افالم ثِ ثشًذُ ثِ کبستبثل پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ هشاجقِ هی ًوبییذ.
دس غَستیکِ ثشای پبستی(ّبی) هضایذُ ای کِ دس آى ضشکت کشدیذُ ایذ ،ثشًذُ ضذُ ثبضیذ ،پس اص افالم ثشًذُ اص سَی
دستگبُ هضایذُ گضاس ،اص عشیك ایي کبستبثل هی تَاًیذ ًسجت ثِ پزیشش یب فذم پزیشش خَد الذام ًوَدُ ٍ جْت اداهِ
فشآیٌذ دسیبفت هجَص خشٍج کبال ٍ دسیبفت کبال الذام ًوبییذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی پزیشش بشوذٌ
بًدن/پشداخت يجٍ دس هٌَی اغلی کاستابل ،کبستبثل پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ ًوبیص دادُ
هی ضَد(.ضکل)23
ضکل  -23کاستابل پزیشش بشوذٌ بًدن/پشداخت يجٍ
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اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت هَسد ًؾش خَد اداهِ دّیذ.
ّوچٌیي هی تَاًیذ ثش اسبس ضماسٌ مضایذٌ ،قیمت پایٍ ٍ آخشیه مُلت ياسیض يجٍ ،اعالفبت کبستبثل سا ثِ دٍ
غَست غقَدی ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک ًوَدى ثش سٍی فٌَاى ستَى ّبی ًبهجشدُ
اهکبًپزیش هی ثبضذ.
دس ایي هشحلِ اثتذا ثبیذ پزیشش ٍ یب فذم پزیشش خَد سا ثشای ثشًذُ ثَدى دس پبستی هضایذٓ هشثَعِ افالم ًوبییذ .ایي
فولیبت اص عشیك کبستبثل ٍ فشم پزیشش بشوذٌ بًدن/پشداخت يجٍ اهکبًپزیش است .دس کبستبثل ثب اًتخبة چک
ثبکس(ّبی) هتٌبؽش ّش سدیف ،فولیبت پزیشش/فذم پزیشش هی تَاًذ ثػَست تکی ٍ یب گشٍّی ،ثب کلیک ثشٍی کلیذ
پزیشش ٍ یب عذم پزیشش کبستبثل ،پس اص اهضبی الکتشًٍیکی هغبثك ثب تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی
دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است ،اًجبم پزیشد .دس غَست اًتخبة فذم پزیشش
ثشًذُ ثَدى ،فشآیٌذ سوت ضوب ثِ اًتْب هی سسذ .دس غَست پزیشش ثشًذُ ثَدى ،هشحلِ ثقذی کِ ثبیذ تَسظ ضوب اًجبم
گشدد ،پشداخت هجلغ هضایذُ هی ثبضذ کِ اص عشیك لیٌک الذاهی ضوبسُ پبستی ّش سغش ٍ ٍسٍد ثِ فشم پزیشش بشوذٌ
بًدن/پشداخت يجٍ اهکبًپزیش خَاّذ ثَد.

دس غَست فذم پزیشش ثشًذُ ثَدىٍ ،دیقِ ای کِ ثِ اصای آى پبستی هضایذُ ،تَسظ ضوب پشداخت گشدیذُ است ،ضجظ
ضذُ ٍ فَدت دادُ ًخَاّذ ضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ

ثب کلیک ثشٍی ضوبسُ پبستی دس ّش سغش اص کبستبثل پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ (ضکل ،)23فشم پزیشش بشوذٌ
بًدن/پشداخت يجٍ ثشای پبستی هتٌبؽش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .دس ایي فشم کذ هضایذُ گضاسً ،بم دستگبُ هضایذُ گضاس،
ضوبسُ هضایذُ ،فٌَاى هضایذُ ،ضوبسُ پبستی ،ضشح پبستی ،جذٍل الالم پبستی ٍ اعالفبت تکویلی پبستیًَ ،ؿ پشداخت
ٍدیقِ  ،هجلغ پیطٌْبدی ،هجلغ ٍدیقِ پشداختی ،کبسهضد سبهبًِ ،هجلغ جشیوِ دیشکشد پشداخت ،هجلغ لبثل پشداخت ٍ ٍضقیت
پشداخت تَسظ سیستن ثشای ّش کبسثش تکویل هی گشدد( .ضکل)24

ضکل  -24فشم پزیشش بشوذٌ بًدن/پشداخت يجٍ
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فولیبت پزیشش ٍ فذم پزیشش ثشًذُ ثَدى هغبثك ثب تَضیحبت ایي لسوت دس کبستبثل پزیشش ثشًذُ ثَدى/پشداخت ٍجِ
ثِ ّوبى غَست دس ایي فشم ًیض اهکبًپزیش است .پس اص پزیشش ثشًذُ ثَدى ،هی تَاًیذ هجلغ لبثل پشداخت سا ثب کلیک سٍی
کلیذ پشداخت مبلغ مضایذٌ پشداخت ًوبییذ .هَدال اهضب ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ پس اص اهضبی الکتشًٍیکی هغبثك ثب
تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است،
هجلغ لبثل پشداخت ثِ اصای ٍجِ هضایذُ ثػَست الکتشًٍیکی پشداخت هی گشدد .پس اص پشداخت هَفكٍ ،ضقیت پشداخت
ایي ثخص ثِ ٍضقیت "پشداخت هَفك" تغییش خَاّذ کشد .ثب اًتخبة فذم پزیشش ثشًذُ ثَدىً ،یبصی ثِ پشداخت هجلغ
هضایذُ ًوی ثبضذ.

ضکل -25مًدال امضای الکتشيویکی

 دس غَست توبیل ثِ هطبّذُ اعالفبت هضایذٓ پبستی هَسد ًؾش هیتَاًیذ اص عشیك لیٌک مطاَذٌ جضئیات
مضایذٌ الذام ًوبییذ.
 دس غَست فذم پزیشش ثشًذُ ثَدىٍ ،دیقِ ای کِ ثِ اصای آى پبستی هضایذُ تَسظ ضوب پشداخت گشدیذُ است،
ضجظ ضذُ ٍ فَدت دادُ ًخَاّذ ضذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل پیگیشی ٍضقیت پشداخت ٍ دسیبفت

پشداخت ّبیی کِ دس فشآیٌذ ثشگضاسی هضایذُ تَسظ ضوب اًجبم ضذُ است ،اص عشیك ایي کبستبثل لبثل هطبّذُ خَاّذ ثَد.
پس اص ثبصگطبیی هضایذٍُ ،دیقِ هضایذُ گشاى ضشکت کٌٌذُ کِ دس هضایذُ هشثَعِ ثشًذُ ًطذُ اًذ اص سَی دستگبُ
هضایذُ گضاس فَدت دادُ هی ضَد .ایي ٍاسیضّب ًیض اص عشیك کبستبثل پیگیشی ٍضقیت پشداخت ٍ دسیبفت لبثل ًوبیص
خَاّذ ثَد .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی پیگیشی يضعیت پشداخت ي دسیافت دس هٌَی اغلی کاستابل ،کبستبثل
پیگیشی ٍضقیت پشداخت ٍ دسیبفت ًوبیص دادُ هی ضَد(.ضکل)26

ضکل  -26کاستابل پیگیشی يضعیت پشداخت ي دسیافت

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت هَسد ًؾش خَد اداهِ دّیذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل دسیبفت الالم کبال اص اًجبس
هضایذُ گش ثشًذُ ثب اًجبم فولیبت پزیشش ثشًذُ ثَدى ٍ پشداخت هجلغ هضایذُ ،پس اص عی هشاحل غذٍس هجَص خشٍج کبال
تَسظ دستگبُ هضایذُ گضاس ،هی تَاًذ اعالفبت پبستی هشثَعِ سا اص عشیك ایي کبستبثل هطبّذُ ٍ ثشای دسیبفت کبالی
خَد اص اًجبس الذام ًوبیذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی دسیافت اقالم کاال اص اوباس دس هٌَی اغلی کاستابل ،کبستبثل
دسیبفت الالم کبال اص اًجبس ًوبیص دادُ هی ضَد( .ضکل)27
ضکل -27کاستابل دسیافت اقالم کاال اص اوباس

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت هَسد ًؾش خَد اداهِ دّیذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل ضوبًتٌبهِ ّب

دس غَستیکِ دستگبُ هضایذُ گضاس اجبصُ پشداخت هجلغ ٍدیقِ ثػَست ضوبًتٌبهِ سا دس صهبى اًتطبس پبستی هضایذُ دادُ
ثبضذ ،دس غَست توبیل ثِ پشداخت ٍدیقِ پبستی ثِ ایي سٍش ،هی تَاًیذ اص عشیك ایي کبستبثل الذام ثِ ثجت ضوبًتٌبهِ
ًوبییذ ٍ یب اعالفبت ضوبًتٌبهِ ّبیی کِ لجالً ثجت ًوَدُ ایذ سا هطبّذُ ًوبییذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی ضماوتىامٍ َا
دس هٌَی اغلی پشداخت َای غیش الکتشيویکی ،کبستبثل ضوبًتٌبهِ ّب ًوبیص دادُ هی ضَد( .ضکل)28
ضکل -28کاستابل ضماوتىامٍ َا

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت ضوبًتٌبهِ(ّبی) هَسد ًؾش
خَد اداهِ دّیذّ .وچٌیي هی تَاًیذ اعالفبت کبستبثل سا ثش اسبس ضماسٌ ضماوتىامٍ ،تاسیخ اعتباس ،مبلغ ،ماوذٌ
اعتباس ي ضماسٌ مضایذٌ ثِ دٍ غَست غقَدی ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک ًوَدى
ثش سٍی فٌَاى ستَى ّبی ًبهجشدُ اهکبًپزیش هی ثبضذ.
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ثشای ثجت ضوبًتٌبهِ دس سبهبًِ هضایذُ ،ثشٍی کلیذ ایجاد ضماوتىامٍ کبستبثل کلیک ًوبییذ .فشم ثبت/يیشایص
ضماوتىامٍ ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ (ضکل .)29پس اص تکویل اعالفبت سغح ایي فشم ٍ کلیک ثشٍی کلیذ
ثبت فشم ،ضوبًتٌبهِ هَسد ًؾش ضوب دس سبهبًِ هضایذُ ثجت خَاّذ ضذ .ثِ هٌؾَس ثبسگزاسی تػَیش ضوبًتٌبهِ خَد اص عشیك
کلیذ باسگزاسی تصًیش فشم الذام ًوبییذ.
ضکل -29فشم ثبت/يیشایص ضماوتىامٍ

ّ ش ضوبًتٌبهِ هی تَاًذ فمظ ثِ یک مضایذٌ اختػبظ دادُ ضَد ٍ ثشای پشداخت ٍدیقِ پبستی ّبی ّوبى
هضایذُ دس سبهبًِ استفبدُ گشدد .اًتخبة هضایذُ دس صهبى ثجت ضوبًتٌبهِ الضاهی است ٍ ضوب هی تَاًیذ هضایذُ
هَسد ًؾش خَد سا دس فشم ثبت/يیشایص ضماوتىامٍ اًتخبة ًوبییذ.
ٍ دیقِ ّبی غیش الکتشًٍیکی دس سبهبًِ ثِ هٌؾَس تبییذ ثبیذ ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل گشدد (دس اداهِ هستٌذ ثِ
ثشسسی آى پشداختِ ضذُ است) .ثبسگزاسی تػَیش ضوبًتٌبهِ دس صهبى اسسبل ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس کٌتشل ضذُ
ٍ پیَست آى الضاهی است.
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پس اص ثجت ضوبًتٌبهِ ،ثب کلیک ثشٍی ضوبسُ ضوبًتٌبهِ دس ّش سغش اص لیست کبستبثل ،فشم ثبت/يیشایص ضماوتىامٍ
ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ ٍ ضوب هی تَاًیذ دس غَست ًیبص اعالفبت ضوبًتٌبهِ هَسد ًؾش خَد سا ٍیشایص ًوبییذ.
ثشای اداهِ فشآیٌذ پشداخت ٍدیقِ پبستی ّب ثبیذ ٍدیقِ ثجت ضذُ ثِ پبستی(ّبی) هضایذُ هشثَعِ اختػبظ دادُ ضَد .ثذیي
تشتیت هی تَاًیذ ثِ یکی اص دٍ سٍش صیش الذام ًوبییذ:
 کاستابل ضماوتىامٍ َا
ستَى جضئیبت ضوبًتٌبهِ دس ّش سغش اص لیست کبستبثل ،لیٌک ثِ فشم جضئیبت ضوبًتٌبهِ هی ثبضذ(ضکل.)30
تَضیحبت فولکشد ایي ثخص سا هی تَاًیذ دس اداهِ هستٌذ هطبّذُ ًوبییذ.
 کاستابل پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ
تَضیحبت فولکشد ایي ثخص اص سبهبًِ سا هی تَاًیذ دس ثخص هشثَط ثِ کبستبثل ٍ فشم پشداخت گشٍّیی ّضیٌیِ
ّبی ضشکت دس هضایذُ کِ لجالً دس هستٌذ ثِ آى پشداختِ ضذُ است ،هغبلقِ ًوبییذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم جضئیبت ضوبًتٌبهِ
فشم صیش اص عشیك کلیک ثشٍی لیٌک جضئیات ستَى جضئیات ضماوتىامٍ ّش سغش اص کبستبثل ضوبًتٌبهِ ّب(ضکل)28
لبثل دستشسی هی ثبضذ .اعالفبت ضوبًتٌبهِ هَسد ًؾش دس ثخص فَلبًی فشم تَسظ سیستن ثشای ّش کبسثش تکویل
هی گشدد(.ضکل)30

ضکل -30فشم جضئیات ضماوتىامٍ
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کلیذ افضيدن پاستی جذیذ دس اًتْبی ایي فشم لشاس داسد کِ ثب کلیک ثشٍی ایي کلیذ ،فشم افضيدن پاستی بٍ
ضماوتىامٍ ًوبیص دادُ هی ضَد (ضکل .)31دس جذٍل ایي فشم ،لیست پبستی ّبی ّوبى هضایذُ ای کِ دس ثجت
ضوبًتٌبهِ اًتخبة ًوَدُ ایذ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ ضوبًتٌبهِ ثشای آًْب ٍجَد داسدً ،وبیص دادُ هی ضَد.
ضکل -31فشم افضيدن پاستی بٍ ضماوتىامٍ

ثب اًتخبة پبستی(ّب) اص ایي لیست ٍ کلیک ثشٍی کلیذ ثجت فشم ،دس غَستیکِ هجلغ هبًذُ افتجبس ضوبًتٌبهِ ثشای ٍدیقِ
پبستی(ّب) کبفی ثبضذ ،ضوبًتٌبهِ ثقٌَاى ٍدیقِ پبستی(ّبی) اًتخبة ضذُ ،اختػبظ دادُ هی ضَد .ثب ثبصگطت ثِ فشم
جضئیات ضماوتىامٍ ٍ ،دیقِ پبستی(ّبی) اًتخبة ضذُ دس جذٍل فشم ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .دس غَستیکِ ثخَاّیذ
پبستی ای کِ اختػبظ دادُ ایذ اص ضوبًتٌبهِ حزف ًوبییذ ،دس فشم جضئیات ضماوتىامٍ پس اص اًتخبة اص لیست ،کلیذ
ثبت سا کلیک ًوبییذ.
ثِ هٌؾَس اسسبل ٍدیقِ پبستی(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس ،ثشٍی کلیذ ثبت ي اسسال کلیک ًوبییذ .اثتذا ثبیذ هغبثك ثب
تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است،
اهضبی الکتشًٍیکی سا اًجبم دّیذ ٍ سپس فولیبت اسسبل ٍدیقِ اًجبم هی گشدد.
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ضکل  -32مًدال امضای الکتشيویکی

 لبثل تَجِ است کِ تب صهبًیکِ ٍدیقِ ای ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل وطذٌ ثبضذ ،اعالفبت ضوبًتٌبهِ هشثَعِ اص
عشیك فشم ثبت/يیشایص ضماوتىامٍ لبثل ٍیشایص هی ثبضذ .دس غَست اسسبل ٍدیقِ ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس،
تغییش ٍ ٍیشایص اعالفبت ضوبًتٌبهِ اهکبًپزیش ًوی ثبضذ ٍ فشم هزکَس (ضکل )29ثػَست فمظ خَاًذًی ثشای ضوب
ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
 الصم ثِ رکش است اغل هستٌذات فیضیکی هشثَط ثِ توبهی حبلتْبی پشداخت ٍدیقِ ثِ غَست غیش الکتشًٍیکی
(فیص تمذی ،ضوبًتٌبهِ ٍ چک تضویي) ثبیذ ثِ (ریحسبة) دستگبُ هضایذُ گضاس ثػَست فیضیکی تحَیل ضَد ٍ
تَسظ ریحسبة ثِ تبییذ ثشسذ تب پیطٌْبد لیوت اسسبل ضذُ اص ایي عشیك دس هضایذُ ضشکت دادُ ضَد.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل فیص ًمذی

دس غَستیکِ دستگبُ هضایذُ گضاس اجبصُ پشداخت هجلغ ٍدیقِ ثػَست فیص ًمذی سا دس صهبى اًتطبس پبستی هضایذُ دادُ
ثبضذ ،دس غَست توبیل ثِ پشداخت ٍدیقِ پبستی ثِ ایي سٍش ،هی تَاًیذ اص عشیك ایي کبستبثل الذام ثِ ثجت فیص ًمذی
ًوبییذ ٍ یب اعالفبت فیص ّبیی کِ لجالً ثجت ًوَدُ ایذ سا هطبّذُ ًوبییذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی فیص وقذی دس
هٌَی اغلی پشداخت َای غیش الکتشيویکی ،کبستبثل فیص ًمذی ًوبیص دادُ هی ضَد(.ضکل)33

ضکل -33کاستابل فیص وقذی

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت فیص ًمذی هَسد ًؾش خَد
اداهِ دّیذّ .وچٌیي هی تَاًیذ اعالفبت کبستبثل سا ثش اسبس ضماسٌ فیص ،تاسیخ پشداخت ،مبلغ ،ماوذٌ اعتباس ي
ضماسٌ مضایذٌ ثِ دٍ غَست غقَدی ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک ًوَدى ثش سٍی
فٌَاى ستَى ّبی ًبهجشدُ اهکبًپزیش هی ثبضذ.
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ثشای ثجت فیص ًمذی دس سبهبًِ هضایذُ ،ثشٍی کلیذ ایجاد فیص وقذی کبستبثل کلیک ًوبییذ .فشم ثبت/يیشایص
فیص وقذی ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ(ضکل .)34پس اص تکویل اعالفبت سغح ایي فشم ٍ کلیک ثشٍی کلیذ
ثبت فشم ،فیص ًمذی هَسد ًؾش ضوب دس سبهبًِ هضایذُ ثجت خَاّذ ضذ .ثِ هٌؾَس ثبسگزاسی تػَیش فیص اص عشیك کلیذ
باسگزاسی تصًیش فشم الذام ًوبییذ.
ضکل -34فشم ثبت/يیشایص فیص وقذی

.

ّ ش فیص ًمذی هی تَاًذ فمظ ثِ یک مضایذٌ اختػبظ دادُ ضَد ٍ ثِ هٌؾَس پشداخت ٍدیقِ پبستی ّبی ّوبى
هضایذُ دس سبهبًِ استفبدُ گشدد .اًتخبة هضایذُ دس صهبى ثجت فیص ًمذی الضاهی است ٍ ضوب هی تَاًیذ هضایذُ
هَسد ًؾش خَد سا دس فشم ثبت/يیشایص فیص وقذی اًتخبة ًوبییذ.
ٍ دیقِ ّبی غیش الکتشًٍیکی دس سبهبًِ ثِ هٌؾَس تبییذ ثبیذ ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل گشدد (دس اداهِ هستٌذ ثِ
ثشسسی آى پشداختِ ضذُ است) .ثبسگزاسی تػَیش فیص ًمذی دس صهبى اسسبل ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس کٌتشل
ضذُ ٍ پیَست آى الضاهی است.
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پس اص ثجت فیص ًمذی ،ثب کلیک ثشٍی ضوبسُ فیص ًمذی دس ّش سغش اص لیست کبستبثل ،فشم ثبت/يیشایص فیص
وقذی ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ ٍ ضوب هی تَاًیذ دس غَست ًیبص اعالفبت فیص هَسد ًؾش خَد سا ٍیشایص ًوبییذ.
ثشای اداهِ فشآیٌذ پشداخت ٍدیقِ پبستی ّب ثبیذ ٍدیقِ ثجت ضذُ ثِ پبستی(ّبی) هضایذُ هشثَعِ اختػبظ دادُ ضَد .ثذیي
تشتیت هی تَاًیذ ثِ یکی اص دٍ سٍش صیش الذام ًوبییذ:
 کاستابل فیص وقذی
ستَى جضئیبت فیص دس ّش سغش اص لیست کبستبثل ،لیٌک ثِ فشم جضئیبت فیص هی ثبضذ(ضکل .)35تَضیحبت
فولکشد ایي ثخص سا هیتَاًیذ دس اداهِ هستٌذ هطبّذُ ًوبییذ.
 کاستابل پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ
تَضیحبت فولکشد ایي ثخص اص سیبهبًِ سا هیی تَاًییذ دس ثخیص هشثیَط ثیِ کبستبثیل ٍ فیشم پشداخیت گشٍّیی
ّضیٌِ ّبی ضشکت دس هضایذُ کِ لجالً دس هستٌذ ثِ آى پشداختِ ضذُ است ،هغبلقِ ًوبییذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم جضئیبت فیص

ایي فشم اص عشیك کلیک ثشٍی لیٌک جضئیات ستَى جضئیات فیص ّش سغش اص کبستبثل فیص ًمذی لبثل دستشسی
هی ثبضذ .اعالفبت فیص ًمذی هَسد ًؾش دس ثخص فَلبًی فشم تَسظ سیستن ثشای ّش کبسثش تکویل هی گشدد(.ضکل)35
ضکل -35فشم جضئیات فیص
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کلیذ افضيدن پاستی جذیذ دس اًتْبی ایي فشم لشاس داسد کِ ثب کلیک ثشٍی ایي کلیذ ،فشم افضيدن پاستی بٍ
فیص وقذی ًوبیص دادُ هی ضَد .دس جذٍل ایي فشم ،لیست پبستی ّبی ّوبى هضایذُ ای کِ دس ثجت فیص اًتخبة
ًوَدُ ایذ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ فیص ًمذی ثشای آًْب ٍجَد داسدً ،وبیص دادُ هی ضَد( .ضکل)36
ضکل -36فشم افضيدن پاستی بٍ فیص وقذی

ثب اًتخبة پبستی(ّب) اص لیست ٍ کلیک ثشٍی کلیذ ثجت فشم ،دس غَستیکِ هجلغ هبًذُ فیص ًمذی ثشای ٍدیقِ پبستی(ّب)
کبفی ثبضذ ،فیص ًمذی ثقٌَاى ٍدیقِ پبستی(ّبی) اًتخبة ضذُ ،اختػبظ دادُ هی ضَد .ثب ثبصگطت ثِ فشم جضئیات
فیصٍ ،دیقِ پبستی(ّبی) اًتخبة ضذُ دس جذٍل فشم ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .دس غَستیکِ ثخَاّیذ پبستی ای کِ
اختػبظ دادُ ایذ اص فیص ًمذی حزف ًوبییذ ،دس فشم جضئیات فیص پس اص اًتخبة اص لیست ،کلیذ ثبت سا کلیک
ًوبییذ.
ثِ هٌؾَس اسسبل ٍدیقِ پبستی(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس ،ثشٍی کلیذ ثبت ي اسسال کلیک ًوبییذ .اثتذا ثبیذ هغبثك ثب
تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است،
اهضبی الکتشًٍیکی سا اًجبم دّیذ ٍ سپس فولیبت اسسبل ٍدیقِ اًجبم هی گشدد.
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ضکل -37مًدال امضای الکتشيویکی

 لبثل تَجِ است کِ تب صهبًیکِ ٍدیقِ ای ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل وطذٌ ثبضذ ،اعالفبت فیص ًمذی هشثَعِ
اص عشیك فشم ثبت/يیشایص فیص وقذی لبثل ٍیشایص هی ثبضذ .دس غَست اسسبل ٍدیقِ ثِ دستگبُ هضایذُ
گضاس ،تغییش ٍ ٍیشایص اعالفبت فیص ًمذی ثجت ضذُ اهکبًپزیش ًوی ثبضذ ٍ فشم هزکَس (ضکل )34ثػَست فمظ
خَاًذًی ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
 الصم ثِ رکش است اغل هستٌذات فیضیکی هشثَط ثِ توبهی حبلتْبی پشداخت ٍدیقِ ثِ غَست غیش الکتشًٍیکی
(فیص تمذی ،ضوبًتٌبهِ ٍ چک تضویي) ثبیذ ثِ (ریحسبة) دستگبُ هضایذُ گضاس ثػَست فیضیکی تحَیل ضَد ٍ
تَسظ ریحسبة ثِ تبییذ ثشسذ تب پیطٌْبد لیوت اسسبل ضذُ اص ایي عشیك دس هضایذُ ضشکت دادُ ضَد.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :کبستبثل چک تضویي ضذُ

دس غَستیکِ دستگبُ هضایذُ گضاس اجبصُ پشداخت هجلغ ٍدیقِ ثػَست چک تضویي ضذُ سا دس صهبى اًتطبس پبستی هضایذُ
دادُ ثبضذ ،دس غَست توبیل ثِ پشداخت ٍدیقِ پبستی ثِ ایي سٍش ،هی تَاًیذ اص عشیك ایي کبستبثل الذام ثِ ثجت چک
ًوبییذ ٍ یب اعالفبت چک ّبیی کِ لجالً ثجت ًوَدُ ایذ سا هطبّذُ ًوبییذ .اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی چک تضمیه
ضذٌ دس هٌَی اغلی پشداخت َای غیش الکتشيویکی ،کبستبثل چک تضویي ضذُ ًوبیص دادُ هی ضَد(.ضکل)38
ضکل -38کاستابل چک تضمیه ضذٌ

اهکبى جستجَی اعالفبت ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی پیص ثیٌی ضذُ دس ثخص فَلبًی کبستبثل فشاّن گشدیذُ است .ثب
استفبدُ اص ایي پبساهتشّبی جستجَ ،هی تَاًیذ فولیبت جستجَ سا تب صهبى دستشسی ثِ اعالفبت چک تضویي ضذُ هَسد
ًؾش خَد اداهِ دّیذّ .وچٌیي هی تَاًیذ اعالفبت کبستبثل سا ثش اسبس ضماسٌ سشی چک ،تاسیخ پشداخت ،مبلغ،
ماوذٌ اعتباس ي ضماسٌ مضایذٌ ثِ دٍ غَست غقَدی ٍ ًضٍلی هشتت ًوبئیذ .هشتت سبصی اعالفبت کبستبثل ثب کلیک
ًوَدى ثش سٍی فٌَاى ستَى ّبی ًبهجشدُ اهکبًپزیش هی ثبضذ.
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ثشای ثجت چک تضویي ضذُ دس سبهبًِ هضایذُ ،ثشٍی کلیذ ایجاد چک تضمیه ضذٌ کبستبثل کلیک ًوبییذ .فشم
ثبت/يیشایص چک تضمیه ضذٌ ثشای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ(ضکل .)39پس اص تکویل اعالفبت سغح ایي
فشم ٍ کلیک ثشٍی کلیذ ثبت  ،چک هَسد ًؾش ضوب دس سبهبًِ هضایذُ ثجت خَاّذ ضذ .ثِ هٌؾَس ثبسگزاسی تػَیش چک
اص عشیك کلیذ باسگزاسی تصًیش فشم الذام ًوبییذ.
ضکل -39فشم ثبت/يیشایص چک تضمیه ضذٌ

ّ ش چک تضویي ضذُ هی تَاًذ فمظ ثِ یک مضایذٌ اختػبظ دادُ ضَد ٍ ثشای پشداخت ٍدیقِ پبستی ّبی
ّوبى هضایذُ دس سبهبًِ استفبدُ گشدد .اًتخبة هضایذُ دس صهبى ثجت چک تضویي ضذُ الضاهی است ٍ ضوب
هی تَاًیذ هضایذُ هَسد ًؾش خَد سا دس فشم ثبت/يیشایص چک تضمیه ضذٌ اًتخبة ًوبییذ.
ٍ دیقِ ّبی غیش الکتشًٍیکی دس سبهبًِ ثبیذ ثِ هٌؾَس تبییذ ،ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل گشدد (دس اداهِ هستٌذ
ثِ ثشسسی آى پشداختِ ضذُ است) .ثبسگزاسی تػَیش چک دس صهبى اسسبل ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس کٌتشل ضذُ ٍ
پیَست آى الضاهی است.
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پس اص ثجت چک ،ثب کلیک ثشٍی ضوبسُ سشی چک دس ّش سغش اص لیست کبستبثل ،فشم ثبت/يیشایص چک تضمیه
ضذٌ ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ ٍ ضوب هی تَاًیذ دس غَست ًیبص اعالفبت چک هَسد ًؾش خَد سا ٍیشایص ًوبییذ.
ثشای اداهِ فشآیٌذ پشداخت ٍدیقِ پبستی ّب ثبیذ ٍدیقِ ثجت ضذُ ثِ پبستی(ّبی) هضایذُ هشثَعِ اختػبظ دادُ ضَد .ثذیي
تشتیت هی تَاًیذ ثِ یکی اص دٍ سٍش صیش الذام ًوبییذ:
 کاستابل چک تضمیه ضذٌ
ستَى جضئیبت چک دس ّش سغش لیٌک ثِ فشم جضئیبت چک تضویي ضذُ هی ثبضذ(ضکل .)40تَضیحبت
فولکشد ایي ثخص سا هی تَاًیذ دس اداهِ هستٌذ هطبّذُ ًوبییذ.
 کاستابل پشداخت گشيَی َضیىٍ َای ضشکت دس مضایذٌ
تَضیحبت فولکشد ایي ثخص اص سیبهبًِ سا هیی تَاًییذ دس ثخیص هشثیَط ثیِ کبستبثیل ٍ فیشم پشداخیت گشٍّیی
ّضیٌِ ّبی ضشکت دس هضایذُ کِ لجالً دس هستٌذ ثِ آى پشداختِ ضذُ است ،هغبلقِ ًوبییذ.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :فشم جضئیبت چک تضویي ضذُ

ایي فشم اص عشیك کلیک ثشٍی لیٌک جضئیات چک ستَى جضئیات چک تضمیه ضذٌ ّش سغش اص کبستبثل چک
تضویي ضذُ لبثل دستشسی هی ثبضذ .اعالفبت چک تضویي ضذُ هَسد ًؾش دس ثخص فَلبًی فشم تَسظ سیستن ثشای ّش
کبسثش تکویل هی گشدد(.ضکل)40
ضکل -40فشم جضئیات چک تضمیه ضذٌ
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کلیذ افضيدن پاستی جذیذ دس اًتْبی فشم لشاس داسد کِ ثب کلیک ثشٍی ایي کلیذ ،فشم افضيدن پاستی بٍ چک
تضمیه ضذٌ ًوبیص دادُ هی ضَد .دس جذٍل ایي فشم ،لیست پبستی ّبی ّوبى هضایذُ ای کِ دس ثجت چک اًتخبة
ًوَدُ ایذ کِ اهکبى پشداخت ٍدیقِ اص ًَؿ چک تضویي ضذُ ثشای آًْب ٍجَد داسدً ،وبیص دادُ هی ضَد( .ضکل)41
ضکل -41فشم افضيدن پاستی بٍ چک

ثب اًتخبة پبستی(ّب) اص لیست ٍ کلیک ثشٍی کلیذ ثجت فشم ،دس غَستیکِ هجلغ هبًذُ چک ثشای ٍدیقِ پبستی(ّب) کبفی
ثبضذ ،چک تضویي ضذُ ثقٌَاى ٍدیقِ پبستی(ّبی) هَسد ًؾش اختػبظ دادُ هی ضَد .ثب ثبصگطت ثِ فشم جضئیات چک
تضمیه ضذٌٍ ،دیقِ پبستی(ّبی) اًتخبة ضذُ دس جذٍل فشم ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .دس غَستیکِ ثخَاّیذ پبستی ای
کِ اختػبظ دادُ ایذ اص چک حزف ًوبییذ ،دس فشم جضئیات چک تضمیه ضذٌ پس اص اًتخبة اص لیست ،کلیذ
ثبت سا کلیک ًوبییذ.
ثِ هٌؾَس اسسبل ٍدیقِ پبستی(ّب) ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس ،ثشٍی کلیذ ثبت ي اسسال کلیک ًوبییذ .اثتذا ثبیذ هغبثك ثب
تَضیحبت ثٌذ عملیات امضای الکتشيویکی دس ساماوٍ مضایذٌ کِ دس ثخص ّبی لجلی هستٌذ ضشح دادُ ضذُ است،
اهضبی الکتشًٍیکی سا اًجبم دّیذ ٍ سپس فولیبت اسسبل ٍدیقِ اًجبم هی گشدد.
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ضکل -42مًدال امضای الکتشيویکی

 لبثل تَجِ است کِ تب صهبًیکِ ٍدیقِ ای ثِ دستگبُ هضایذُ گضاس اسسبل وطذٌ ثبضذ ،اعالفبت چک تضویي ضذُ
هشثَعِ اص عشیك فشم ثبت/يیشایص چک تضمیه ضذٌ لبثل ٍیشایص هی ثبضذ .دس غَست اسسبل ٍدیقِ ثِ
دستگبُ هضایذُ گضاس ،تغییش ٍ ٍیشایص اعالفبت چک ثجت ضذُ اهکبًپزیش ًوی ثبضذ ٍ فشم هزکَس (ضکل)39
ثػَست فمظ خَاًذًی ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
 الصم ثِ رکش است اغل هستٌذات فیضیکی هشثَط ثِ توبهی حبلتْبی پشداخت ٍدیقِ ثِ غَست غیش الکتشًٍیکی
(فیص تمذی ،ضوبًتٌبهِ ٍ چک تضویي) ثبیذ ثِ (ریحسبة) دستگبُ هضایذُ گضاس ثػَست فیضیکی تحَیل ضَد ٍ
تَسظ ریحسبة ثِ تبییذ ثشسذ تب پیطٌْبد لیوت اسسبل ضذُ اص ایي عشیك دس هضایذُ ضشکت دادُ ضَد.
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کاسبش :هضایذُ گش
فعالیت :پشٍفبیل هضایذُ گش
اص عشیك کلیک ثشٍی هٌَی پشيفایل مضایذٌ گش دس هٌَی اغلی يیشایص اطالعات ثبت وام ،پشٍفبیل هضایذُ گش
ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ هی تَاًیذ اعالفبت ثجت ًبم خَد سا دس سبهبًِ هضایذُ هطبّذُ ًوبییذ (ضکل .)43اعالفبت ًوبیص
دادُ ضذُ دس سغح فشم ثػَست فمظ خَاًذًی ٍ غیش لبثل ٍیشایص ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ فمظ اعالفبت ٍة سبیت،
اعالفبت توبس فشد هسئَل هضایذُ گش ٍ اعالفبت فشد پطتیجبى هضایذُ گش ،لبثل ٍیشایص ّستٌذ .ثب کلیک ثشٍی کلیذ
ثبت ،تغییشات اعالفبت سا دس سبهبًِ ثجت ًوبییذ .الصم ثِ رکش است جْت ثجتٍ ،سٍد فیلذ ّبی ستبسُ داس اججبسی هی
ثبضذ.
ضکل  -43پشيفایل مضایذٌ گش
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