 -1برای خرید از سایت شرکت ماشین سازی تبریز ابتدا در سایت ثبت نام کرده و یا اگر قبالً ثبت نام نموده اید از قسمت
مربوطه وارد سایت شوید .برای اجرای این مراحل طبق تصویر زیر روی دکمه ورود به سامانه فروش کلیک کنید.

 -2سپس در پنجره باز شده اگر قبالً در سایت ثبت نام کرده باشید ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و روی دکمه
ورود کلیک کنید .اگر از قبل ثبت نام نکرده باشید از قسمت ثبت نام ابتدا شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد
کنید و روی دکمه ارسال کلیک کنید .بعد از دریافت کد ارسالی از گوشی همراه در قسمت کد ارسالی تأیید دریافتی
از پیامک ارسالی را وارد نمائید و روی دکمه تأیید کلیک کنید.

 -3در صفحه باز شده فرم ثبت نام ،مشخصات و اطالعات خود را تکمیل کنید.

 -4بعد از تکمیل اطالعات ،می توانید با نام کاربری و رمز عبور تعریف شده از سوی خود وارد حساب کاربری خود شوید.
 -5انتخاب نوع محصول درخواستی ،بررسی محصول مدنظر از قسمت مشاهده جزئیات هر محصول و افزودن به سبد
خرید.
در این مرحله اگر سفارشتان از طریق نمایندگی باشد باید از قسمت مشاهده لیست تمام نمایندگی های فروش،
نمایندگی مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه افزودن به سبد خرید را کلیک کنید .اما اگر مستقیم از خود
شرکت خرید داشته باشید باز همان مراحل را طی کرده فقط نمایندگی ها را انتخاب نمی کنید.

 -6بعد از انتخاب محصوالت مدنظر از قسمت آیکن سبد خرید ،دکمه مشاهده سبد خرید را کلیک نمائید تا محتویات
سبد خرید شما قابل رویت باشد .در این قسمت اگر مطمئن به خرید باشید .دکمه تکمیل فرآیند ثبت سفارش را
کلیک نمائید .بعد از این مرحله سفارش شما با موفقیت ثبت می شود.

 -7بعد از این مرحله ،کارشناسان شرکت درخواست شما را بررسی می کنند و طی پیش فاکتور صادره پیامکی از سوی
شرکت به شماره تماس شما پیامک ارسال می شود تا متوجه صدور پیش فاکتور ،شده باشید و پس از اینکه مورد
تأیید شما قرار گرفت مبلغ ارسالی پیش فاکتور که همان پیش پرداخت ( %30از کل مبلغ سفارش شما) می باشد .از
طریق شعبات بانک ملی ایران هزینه اعالمی را به حساب شرکت واریز می کنید و فیش مربوطه را از سایت بارگزاری
کرده تا از سوی کارشناسان شرکت مورد تأیید شده باشد و مرحله اولیه خرید شما به اتمام برسد.
 -8و همچنی می توانید برای مشاهده سفارشات تان روی دکمه مشاهده لیست سفارشات کلیلک کنید تا جزئیات
سفارش را مشاهده کنید.

