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 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 هب انم خدا 
 

E-Commerce 

  ثبت نام فروشندگانراهنمای 

 

 ماهانپویش فناوران 

 1400ر آذ
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 فهرست مطالب 

 3……………………………..…………………………….………     ثبت نام فروشندگان

 3..……………………………………………...……     ثبت نام فروشنده در سامانه هیفرم اول

 4………………………………………………………………     ثبت نام فروشنده لیپروفا

 8 .....………………………………………………………  پنل ورود اطالعات فروشندگان

 10 .………………………………… ییایجغراف تیفروشندگان بر اساس موقع ستیل یجستجو

 11 .………………………………………………فروشنده توسط کاربر لیمشاهده پروفا

 12……………………………..……………………یلترگذاریصفحه ف یساز ادهیو پ یطراح

 13 …………………………………..…………       متیو ق یورود از اکسل بر اساس موجود

 13.……………      خاص توسط کاربر یدسته بند کیدار در لحظه انتخاب  نهیگز یهایژگیو شینما

 13 .…………………………………….……… دکنندهیکاال به تول یدسته بند صیتخص
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 راهنمای ثبت نام فروشندگان 

 

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 
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 ثبت نام فروشندگان 

در این قسمت تولیدکننده، توزیع کننده یا واردکننده، ابتدا باید به عنوان کاربر فروشنده ثبت نام نماید و بعد از 

شود و در این پروفایل باید مراحل تکمیل کردن میثبت نام با کلمه کاربری و رمز عبور وارد پروفایل ثبت نام 

 اطالعات پرونده فروشنده و امضای قرارداد انجام شود.

نامی را مشاهده نامی، اطالعات پرونده فروشندگان ثبتبعد ادمین در قسمت مدیریت فروشندگان ثبت هدر مرحل

مجددا وارد پروفایل ثبت نام شده و نسبت به کند . که اگر وضعیت تایید نشد، فروشنده باید و تعیین وضعیت می

 تکمیل و تصحیح اطالعات اقدام نماید.

گردد که با فروشنده فعال میدر صورت تایید و احراز هویت مشخصات فروشنده توسط مدیریت سایت ، این 

 شود:فعال کردن فروشنده دو مورد زیر فعال می

  اضافه شدن فروشنده به لیست فروشندگان فعال در قسمت مدیریت فروشندگان فعال که در این قسمت

صورت صالحدید تواند این اطالعات و وضعیت فروشنده را مشاهده و کنترل نماید و در ادمین فروشگاه می 

 فروشنده را فعال یا غیر فعال نماید. وضعیت

 کانات محدودی از قبیل مدیریت کاالهای و سفارشات خود را فروشند وارد پانل کاربری خود شده و ام

 مشاهده می نماید.

نکته قابل توجه در تحلیل و طراحی این فرآیند، انعطاف الزم و وجود فرم ساز در تمامی مراحل ورود اطالعات 

ورودی قابل  هایفروشنده بوده تا این قابلیت وجود داشته باشد که برای صنف های مختلف توسط ادمین این فرم

 تغییر دادن باشد.

 مراحل این فرآیند در سامانه به صورت زیر می باشد:

 فرم اولیه ثبت نام فروشنده در سامانه

 کند و با ثبت نام به عنوان کاربری با نقش فروشنده ثبت در این فرم کاربر به عنوان فروشنده ثبت نام می

 Vendorشود که بعد از تکمیل مراحل ثبت نام وی نقش ( شناخته میVendor Registeredنامی)

 گیرد. می
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 راهنمای ثبت نام فروشندگان 

 

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 
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 کند.در فرم زیر، کاربر به عنوان فروشنده، اطالعات اولیه، نام کاربری و کلمه عبور را تعیین می

 

 پروفایل ثبت نام فروشنده

ر آن انواع مراحل ورود اطالعات فروشنده شامل مراحل توافق نامه، مشخصات )اطالعات فروشنده که د

شوند که هر نوع از این فروشندگان، اطالعات خاص فروشندگان حقیقی، حقوقی و فاقد مجوز مشخص می

شودوشامل تعریف می مدیر سامانه توسط پویا باشند که این اطالعات و فیلدها به صورتخود را دارا می

 باشد.میجغرافیایی  نقطه وتعیین اطالعات شناسایی، اطالعات مدیر فروش، آدرس

 مرحله به صورت زیر تشکیل شده است: 5پروفایل ثبت نام مشتریان از 

 تایید توافقنامه: - 1مرحله

در این مرحله، متنی به فروشنده نمایش داده می شودکه این متن در قسمت تنظیمات ثبت نام فروشنده 

 شود. قابل تغییر است که بعد از تایید این مرحله وارد مرحله بعد می
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 راهنمای ثبت نام فروشندگان 
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 مشخصات شناسایی – 2مرحله 

نام فروشندگان مشخصات شناسایی و پرونده فروشندگان، بر اساس اینکه حقیقی یا حقوقی در فرآیند ثبت

تواند بعد کند. لذا کاربر میکند فرق مییا فروشندگان فاقد مجوز باشد و اینکه در کدام صنف فعالیت می

ها و انواع فیلدهای ساده، تنظیمات ثبت نام فروشنده فرماز مشخص شدن نوع و نام فروشنده، در قسمت 

دار و تصویر براساس نوع فروشنده تعریف کند و فرم ورود اطالعات وی را بسازد تا در این مرحله گزینه

   این فرم ها به فروشنده نمایش داده شود و وی اطالعات خود را وارد نماید.

 

 
فرم اختصاصی که  ،نماید تا براساس نوع انتخابینده را انتخاب فروشنده باید نوع فروشدر تصویر باال 

 تنظیمات ساخته شده است به وی نمایش داده شود. توسط مدیر سامانه در قسمت 

 نام انواع فروشنده حقیقی یا حقوقی نشان داده شده است:در ادامه تصویر فرم های اطالعاتی ثبت

 

 :فروشنده حقوقی 
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  :فروشنده حقیقی 

 
 فیلدهای زیر نیز برای تمامی انواع فروشندگان یکسان است:

 تعیین آدرس فروشگاه از روی نقشه 
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  تعیین نوع کسب و کار و دسته بندی 3مرحله 

 

 دسته بندی 

در این مرحله فروشنده باید انواع حوزه فعالیت ها و نوع کسب و کار )توزیع کننده، وارد کننده، تولید 

 ب و کار خود دارد، طبق تصویر زیر ثبت نماید.کننده و ...( که در کس

 

 ثبت قرارداد – 4مرحله
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کند که این فایل قرارداد که  براساس فرم هایی که در این مرحله کاربر ابتدا فایل قرارداد را دانلود می

ادمین در قسمت تنظیمات ثبت نام فروشنده ساخته است و همچنین  مشخصات واردشده توسط 

 شود. مراحل قبل به صورت پویا و داینامیک تولید میفروشنده در 

 بعد از دانلود فروشنده باید قرارداد را امضا و آن را آپلود نماید.

 
 تکمیل قرارداد: – 5مرحله

در این مرحله اتمام ثبت نام فروشنده توسط فروشنده تایید میشود که بعد از آن ادمین باید از پنل ادمین 

 دگان اطالعات وی را مشاهده و تایید نماید.در قسمت مدیریت فروشن

 

 

 

 پنل ورود اطالعات فروشندگان

توانند با نام کاربری پس از تایید وضعیت ثبت نام فروشندگان در قسمت مدیریت فروشندگان ثبت نامی، آنها می

 خود وارد شده و محصوالت خویش را ثبت می نماید.
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توانند مدیریت محصوالت و سفارشات خود را و فروشندگان فقط میاین پنل از نظر امنیتی محدود شده است 

 داشته باشند.
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 جستجوی لیست فروشندگان بر اساس موقعیت جغرافیایی 

تواند جستجوی دلخواه خود را بر اساس کاال، مشاهده فروشندگان بر روی نقشه گوگل به گونه ای که کاربر می 

ترین آنها را به موقعیت جغرافیایی خود پیدا کند و فروشنده انجام دهد و نزدیکمکان و آدرس و نوع کسب و کار 

شود یا بر اساس فاصله آنها را فیلتر نماید. همچنین هر فروشنده را بر روی نقشه بر اساس آیکون نمایش داده می

لیست فروشندگان آن شود و با کلیک بر روی آن، که در آن آیکون لینک پروفایل فروشنده نیز نمایش داده می

 شود.محصول خاص نمایش داده می

 قابل ذکر است که این ماژول به صورت ابزارک در صفحه اصلی نمایش داده شده است.

 

 
 

توانند با اعمال فیلتر شود. مشتریان میدر این قسمت، جستجو بر اساس فاصله مشتری تا فروشندگان انجام می

 ه بیابند.فاصله، فروشندگان را در آن محدود
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 مشاهده پروفایل فروشنده توسط کاربر

در این صفحه کاربر وارد صفحه جزئیات اطالعات فروشنده از قبیل موقعیت جغرافیایی آن در نقشه گوگل و 

مشخصات کلی فروشنده )در صورتی که ادمین مجوز آن را صادر کرده باشد( و مشاهده محصوالت فروشنده با 

 یقابلیت تعیین فیلترگذار

 
 

 پیاده سازی و کدنویسی ثبت کشور سازنده کاال 

در ثبت مشخصات کاال با قابلیت تعیین کشور پیش فرض این گزینه در قسمت کاتالوگ محصوالت اضافه 

گردیده است تا کشور سازنده محصول به محصول مورد نظر اختصاص یابد. هدف از پیاده سازی این قسمت، 

 باشد .     می B2B خرید و  فروش به صورت 
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      .

 

 

برای فعال سازی کشور سازنده در قسمت مدیریت محصوالت، بایستی قبال در قسمت تنظیمات عمومی، این 

 گزینه فعال گردیده باشد.

 
 

 طراحی و پیاده سازی صفحه فیلترگذاری 

فعال یا غیرفعال نماید. ایجاد فیلترگذاری  ، تواند فیلترگذاری خاصی را در کاتالوگ محصوالتکه در آن کاربر می

محصوالت در قسمت مدیریت محصوالت در پنل ادمین بر اساس تصویر محصول، عکس محصول، بدون دسته 

 . ارسال رایگان و بندی، فعال بودن
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 ورود از اکسل بر اساس موجودی و قیمت

 

وسط کاربر در های گزینه دار در لحظه انتخاب یک دسته بندی خاص تنمایش ویژگی

 قسمت فیلترگذاری

پس از انتخاب دسته بندی توسط کاربر، ویژگیهای گزینه دار به وی نشان داده میشود تا با انتخاب ویژگیهایی 

 نظیر سایز، رنگ، کشور سازنده، کاربر بتواند سریع تر محصول مورد نظرش را بیابد.

 

 تخصیص دسته بندی کاال به تولیدکننده  

 ای مختلف کاال به تولیدکنندگان در قسمت تعریف تولیدکننده در پنل ادمینهاختصاص دسته 
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