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 مقدمه 1

 زنجیره تامین فرآورده های سالمت محور مدیریت سامانهبرداری از این سند برای توصیف چگونگی بهره

با تمام به صورت مصور و  كاربر شركت پخشتوسط ایجاد شده است. در این سند تمامی عملیات قابل انجام 

 جزئیات تشریح شده است.

وظیفه ثبت و كنترل زنجیره تامین فرآورده های  زنجیره تامین فرآورده های سالمت محور مدیریتسامانه 

آرایشی و ، بیولوژیک، تجهیزات پزشکی، مکمل های غذایی، غذا، داروهای گیاهیسالمت محور شامل دارو، 

ی از اسناد مانند: حواله، فاكتور، رسید و ... بین مجموعه ای و ... را از طریق جابجائی مجموعه ا بهداشتی

ازمتعاملین سازمانی و فردی حوزه سالمت مانند: تامین كننده، شركت پخش، بیمارستان، پزشک، بیمار و ... 

 را در كشور عهده دار است.

یه فرآیندها نیز تحت شروع كار این سیستم با كنترل زنجیره تامین دارو می باشد و به صورت قدم به قدم بق

 كنترل این سیستم در می آیند.

 هدف 1.1

 تنظیم شده است.  سامانهكاركردهای این برداری از سند راهنمای كاربری جهت تسهیل بهره

 محدوده 1.2

 است. مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه محدوده این سند پروژه 

 منابع 1.3

 مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه مهمترین منبع به كار رفته برای تولید این سند 

در ضمن از اطالعات افراد تیم فنی پروژه شامل: مدیر فنی، معمار نرم افزار و تحلیلگر سیستم نیز  است.

 استفاده شده است.

 مالحظات 1.4

 به صورت تفصیلی و مصور شرح داده شود. در تهیه سند سعی شده است تا مطالب ارائه شده

  



   

 

 ورود به سیستم 2

 می شود. زیر مشاهدهپس از ورود به سامانه صفحه 

 

 . صفحه ورود به سامانه1شکل                                                      

 

، با فشردن دكمه و كد امنیتی كلمه عبور نام كاربری، وارد كردنپس از با انتخاب گزینه ورود كاربر میتواند 

 د.شو مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه ورود، وارد 

 

 
 

 

 

 

می  این صفحهاز طریق  مدیر سیستمگردد، می ظاهر سامانه به Loginصفحه نخست كه بالفاصله بعد از 

 .ه باشد دسترسی داشت سامانه اینمختلف بخشهای به  دتوان

اسناد و ، مدیریت اطالعات شركت پخشفرآورده،  :هایمنو  املش ،شركت پخشسامانه برای كاربران این 

شرح داده خواهند و اجزا آن می باشد. كه در ادامه هر یک از این منوها به همراه زیر منوهایشان  تنظیمات

 شد.

 
 



   

 
 سامانهصفحه ابتدائی پس از ورود به . 2شکل 

 پنل کاربری 3

نوار باالی صفحه، پنل كاربری قرار دارد كه شامل نام و نام خانوادگی كاربر، ورژن سیستم و در سمت چپ 

 گزینه خروج از سیستم می باشد.
 

 
 . پنل كاربری 3شکل 

 

 فرم تغییر رمز عبور 3.1

برای دسترسی به فرم تغییر رمز عبور می بایست از طریق منوی تنظیمات، گزینه تغییر رمز عبور را 

 انتخاب كرد.

این فرم به منظور تغییر رمز عبور كاربر تهیه شده است. جهت تغییر رمز عبور باید مقدار رمز عبور كنونی، 

، عملیات تغییر رمز عبور انجام می«ثبت»رمز عبور جدید و تاییدیه آن وارد شود، سپس با فشردن دكمه 

 گردد. 

 

 

 

 



   

 
 . تغییر رمز عبور4شکل 

 

 فرآورده 4

 داروی تجاری 4.1

 در این فرم لیست كل داروهای تجاری موجود در سیستم دیده می شود. 

 

در این لیست ستونهای كد تامین كننده، نام تامین كننده، نام تولید كننده، نام فارسی، نام انگلیسی، نام 

 ، برند، وضعیت وجود دارند.IRC، كد GTINژنریک، ویرایش/حذف، تعداد در بسته، 

 

 
 اری. لیست داروی تج4شکل 

 

به محصوالت وجود دارد كه در داروهای موجود در این لیست گزینه اضافه كردن  متناظر با بعضی از

 قبال به محصوالت شركت پخش اضافه نشده باشد.داروی مورد نظر  صورتی این گزینه مشاهده می شود كه



   

 را نمایش می دهد.، سیستم صفحه اضافه كردن به محصوالت با انتخاب گزینه اضافه كردن به محصوالت

 كاربر با وارد كردن گزینه های اجباری: تاریخ عرضه و كد داخلی و انتخاب گزینه ثبت داروی تجاری 

 منتخب به لیست دارو های تجاری آن شركت پخش افزوده می شود. سیستم ضمن بستن صفحه اضافه

 را به صورت بروز شده لیست داروهای تجاری  "عملیات با موفقیت انجام شد"كردن و نمایش پیغام 

 نمایش می دهد و گزینه اضافه كردن به محصوالت، متناظر با داروی تجاری مورد نظر نمایش داده نمی 

 شود)چون داروی مورد نظر به محصوالت شركت پخش اضافه شده است(. 
 
 

 
 افزودن داروی تجاری به محصوالت شركت پخش – لیست دارو تجاری .5شکل

 
 

 

 

 اطالعات شرکت پخشمدیریت  5
 

 شرکت پخش و شعب 5.1

این ساختار یه صورت  به چشم می خورد.شركت پخش  شعبكلیه پخش به همراه  نام شركتدر این فرم 

 درختی نمایش داده می شود.

 دارند.، همراه مسئول و نام مسئول وجود HIXدر این لیست ستونهای: نام، كد 

 



   

 
 . شركت پخش 6شکل

 

شركت پخش را  شعبه شركت پخش، سیستم صفحه ویرایش شعبهبا انتخاب گزینه ویرایش متناظر با 

و نام به صورت پیش  HIX)گزینه های كد شركت پخش شعبه نمایش داده و كاربر با اصالح اطالعات

 فرض لود شده اند و غیر قابل تغییر می باشند و فقط گزینه های اجباری نام مسئول و شماره همراه

نموده و  شركت پخش را ویرایش اطالعات شعبه و انتخاب گزینه ثبت، مسئول قابل تغییر هستند(

 صفحهپخش را بسته و  شعبهصفحه ویرایش  "عملیات با موفقیت انجام شد"سیستم با نمایش پیغام 

 شركت پخش و شعب را به صورت بروز شده نمایش می دهد. 

 

 
 ویرایش -شركت پخش  شعبه 7شکل

 

 

با انتخاب گزینه ویرایش متناظر با شركت پخش، سیستم صفحه ویرایش شركت پخش را نمایش داده 

و نام به صورت پیش فرض لود شده اند  HIXو كاربر با اصالح اطالعات شركت پخش)گزینه های كد 

یر و غیر قابل تغییر می باشند و فقط گزینه های اجباری نام مسئول و شماره همراه مسئول قابل تغی

هستند( و انتخاب گزینه ثبت، اطالعات شركت پخش را ویرایش نموده و سیستم با نمایش پیغام 



   

پخش را بسته و صفحه شركت پخش و شعب  شركتصفحه ویرایش  "عملیات با موفقیت انجام شد"

 را به صورت بروز شده نمایش می دهد. 

 

 
 ویرایش -. شركت پخش 8شکل

 

 وارد صفحه مدیریت موجودی محصول می  متناظر با هر شعبه محصوالت كاربر با انتخاب گزینه موجودی

 تعداد و نوع اعالم محصوالت شعبه منتخب شركت پخش به همراه لیست كلیه  شود كه در این فرم

 موجودی آنها نمایش داده می شود.

 

 

 
 مدیریت موجودی محصول .9شکل

با تغییر دادن موجودی هر محصول و كلیک كردن در هر جائی بیرون از محل تعیین موجودی محصول 

را نمایش می  "عملیات با موفقیت انجام شد"منتخب، سیستم موجودی را ذخیره كرده و سیستم پیغام 

 دهد. 

 

جود، ناموجود و وضعیت: مو 3اعالم موجودی متناظر با هر محصول میتوان  نوع نکته: با انتخاب گزینه

انتخاب نمود. رنگ متناسب با گزینه موجود، سبز می باشد. رنگ  می توان محدود را برای هر محصول



   

متناسب با گزینه ناموجود، قرمز و رنگ متناسب با گزینه محدود، نارنجی می باشد كه پس از انتخاب هر 

و سیستم  رنگ مذكور در می آید به آن مورد ستون نوع اعالم موجودی یک از گزینه ها رنگ پس زمینه

 را نمایش می دهد. "عملیات با موفقیت انجام شد"پیغام 

 

نکته: انتخاب گزینه اعالم موجودی متناسب با هر محصول ارتباطی با تعداد)موجودی( تعیین شده آن 

 ثبت كرده و  10000محصول ندارد و كاربر می تواند به عنوان مثال تعداد)موجودی( یک محصول را 

 نوع اعالم موجودی آن را ناموجود ثبت كند.

 

باشد در بخش سفارش)مربوط به  "ناموجود"نکته: در صورتی كه وضعیت اعالم موجودی یک محصول 

كاربرانی كه به بخش سفارش دسترسی دارند(، موجودی محصول مورد نظر ناموجود نمایش داده خواهد 

 بود.شد و امکان سفارش برای آن محصول میسر نخواهد 

 

 

 

 
 وضعیت موجودی: موجود –مدیریت موجودی محصول  .10شکل

 

 
 وضعیت موجودی: محدود –مدیریت موجودی محصول  .11شکل



   

 
 
 

 
 وضعیت موجودی: ناموجود –مدیریت موجودی محصول .12شکل

 

 

 

  مدیریت محصوالت 5.2

 پخش انجام می گردد. محصوالت شركتدر این صفحه مدیریت 

 این لیست شامل ستونهای: نام تجاری فارسی، نام تجاری انگلیسی، برند، نام تامین كننده، تاریخ عرضه، 

 ، نوع فرآورده، وضعیت و نوع موجودی است.GTIN ،IRC ،آخرین قیمت، كد داخلی، نام شركت

 

 
 مدیریت محصوالت .13شکل

 

 
 

 متناظر با هر محصول شركت پخش، ستونهای: ویرایش، توقف موقت عرضه، توقف دائم عرضه، تاریخچه 



   

 قیمت و مدیریت موجودی وجود دارند.

 

 با انتخاب گزینه اضافه كردن سیستم صفحه داروی تجاری را نمایش می دهد.

 با انتخاب گزینه اضافه كردن می توان به محصوالت شركت پخش اضافه كرد. 

 عضو داروهای اگر دارو  در این لیست كلیه داروهای تجاری موجود در سیستم نمایش داده می شود.

 .وجود دارد" اضافه كردن به محصوالت"متناظر با آن دارو گزینه شركت پخش نباشد 

 

 
 افزودن  –مدیریت محصوالت  .14شکل

 

 

 كردن به محصوالت را نمایش می دهد.با انتخاب گزینه اضافه كردن به محصوالت، سیستم صفحه اضافه 

 كاربر با وارد كردن گزینه های اجباری: تاریخ عرضه و كد داخلی و انتخاب گزینه ثبت داروی تجاری 

 منتخب به لیست دارو های تجاری آن شركت پخش افزوده می شود. سیستم ضمن بستن صفحه اضافه

 ت داروهای تجاری را به صورت بروز شده لیس "عملیات با موفقیت انجام شد"كردن و نمایش پیغام 

 نمایش می دهد و گزینه اضافه كردن به محصوالت، متناظر با محصوالت اضافه شده به شركت پخش

 نمایش داده نمی شود)چون داروی مورد نظر به محصوالت شركت پخش اضافه شده است(. 
 
 



   

 
 افزودن  –مدیریت محصوالت  .15شکل

 

 

 با انتخاب گزینه نمونه اكسل می توان، نمونه فایل اكسل منطبق با سیستم را برای ثبت محصول شركت 

 فایل محصوالت جدید را به سیستم اضافه كرد. ،پخش را دانلود نمود و با تکمیل اطالعات آن

 

 
 نمونه اكسل –مدیریت محصوالت  .16شکل

 

 

 

 را نمایش می دهد و كاربر با انتخاب  File Upload ینه دریافت از فایل سیستم صفحهزبا انتخاب گ

 محصوالت مورد نظر را به شركت پخش منتخب خود اضافه می كند. Openمسیر فایل و انتخاب گزینه 

 

 سیستم پیغام متناسب با آن خطا را نمایش می دهد. ،در صورت وجود هر گونه خطا در فایل

 



   

 
 دریافت از فایل  –مدیریت محصوالت  .17شکل

 

 

 با انتخاب گزینه توقف فعالیت تامین كننده، سیستم صفحه توقف فعالیت تامین كننده را نمایش می دهد.

در این صفحه با انتخاب گزینه اجباری تامین كننده، سیستم تعداد محصوالت قابل عرضه ثبت شده از تامین 

می دهد)محصوالتی كه وضعیت در حال عرضه كننده منتخب را به صورت اتوماتیک لود كرده و نمایش 

 دارند(.

 

 
 توقف فعالیت تامین كننده –مدیریت محصوالت  .18شکل

 

 آیا شما از توقف عرضه این محصوالت اطمینان "با انتخاب گزینه توقف موقت عرضه سیستم سوال 

 نتایج توقف فعالیت  را می پرسد و در صورتی كه كاربر گزینه بلی را انتخاب كند، سیستم صفحه "ارید؟د

  "محصول متوقف شد. Xعرضه "تامین كننده را نمایش داده و در پایین صفحه سمت راست پیغام 

 در صورت در حال عرضه بودن محصول، ابتدا پیام  "نمایش داده می شود و در زیر پیغام فوق تذكر با متن:

 ه همچنان قابل عرضه هستند های مرتبط را غیرفعال سازید سپس اقدام به توقف عرضه مواردی ك

 نمایش داده می شود. ".نمائید



   

 

 در این صفحه یک لیست شامل: كد داخلی، كد رهگیری پیام های مرتبط و وضعیت نمایش داده می شود.

 نکته: در این صفحه در صورتی كه یک محصول دارای پیام مرتبط باشد عرضه آن متوقف نمی گردد.

 

 

 با انتخاب گزینه ویرایش متناسب با هر داروی تجاری در صفحه مدیریت محصوالت سیستم صفحه 

 ویرایش محصول را نمایش می دهد.

 در این صفحه با ویرایش اطالعات اجباری: تاریخ عرضه و كد داخلی، به همراه اصالح یا تکمیل بقیه موارد 

 در صورت نیاز و انتخاب گزینه ثبت محصول مورد نظر خود را بروز رسانی كند و سیستم ضمن بستن  

 ، لیست محصوالت را به صورت ".عملیات با موفقیت انجام شد"صفحه ویرایش محصول و نمایش پیغام 

 بروز شده نمایش می دهد.

 

 
 ویرایش –مدیریت محصوالت  .19شکل

 

 

 ضه، سیستم صفحه توقف موقت عرضه محصول را نمایش می دهد.با انتخاب توقف موقت عر

عملیات با موفقیت انجام "كاربر با انتخاب گزینه ثبت، عرضه محصول را متوقف می كند. سیستم پیغام 

را نمایش میدهد و ضمن بستن صفحه توقف موقت عرضه، عرضه محصول را متوقف و با بروز رسانی  ".شد

 نمایش می دهد. "توقف موقت عرضه"را به جای عبارت  "عرضه مجدد"لیست محصوالت، گزینه 

 

به نمایش در محصول هنگام ثبت سفارش در سیستم  نکته: با توقف عرضه یک محصول شركت پخش، آن

 نمی آید.  

 



   

 
 توقف عرضه –مدیریت محصوالت  .20شکل

 

 دهد. با انتخاب توقف عرضه مجدد سیستم صفحه، عرضه مجدد محصول را نمایش می

عملیات با موفقیت "كاربر با انتخاب گزینه ثبت، عرضه مجدد محصول را انجام می دهد. سیستم پیغام 

را نمایش میدهد و ضمن بستن صفحه عرضه مجدد محصول و بروز رسانی لیست محصوالت،  ".انجام شد

نمایش می  ، متناظر با محصول منتخب"عرضه مجدد  "را به جای عبارت  "توقف موقت عرضه"گزینه 

 دهد.

 

نکته: با عرضه مجدد یک محصول شركت پخش، آن محصول هنگام ثبت سفارش در سیستم به نمایش در 

 می آید.  

 

 
 عرضه مجدد –مدیریت محصوالت  .21شکل

 

 

 كاربر با انتخاب گزینه توقف دائم عرضه در صفحه مدیریت محصوالت می تواند عرضه یک محصول شركت

متوقف كند و بنابر این پس از توقف دائم عرضه یک محصول، سفارش آن دیگر  پخش را به صورت دائم

 میسر نیست.



   

برای اینکه یک محصول با وضعیت توقف عرضه دائم را بخواهیم دوباره عرضه كنیم باید دوباره آن محصول 

 را به محصوالت شركت پخش اضافه كنیم كه شیوه آن را قبال توضیح داده ایم.

 

 ه توقف دائم عرضه توسط كاربر، سیستم صفحه توقف دائم عرضه را نمایش می دهد و سوال با انتخاب گزین

را می پرسد. در صورتی كه سیستم گزینه بلی " آیا شما از توقف دائم عرضه این محصول اطمینان دارید؟ "

 دائم عرضه،و بستن صفحه توقف  " عملیات با موفقیت انجام شد "را انتخاب كند، سیستم با نمایش پیغام 

 عرضه محصول منتخب را به صورت دائم متوقف می كند و آن محصول را از لیست محصوالت شركت پخش

  حذف نموده و لیست مورد نظر را به صورت بروز شده نمایش می دهد.

 

 
 توقف دائم عرضه –مدیریت محصوالت  .22شکل

 
منتخب خود در صفحه مدیریت محصوالت می كاربر با انتخاب گزینه تاریخچه قیمت، متناظر با محصول 

 تواند از تاریخچه قیمت محصول منتخب خود اطالع حاصل كند.

با انتخاب گزینه تاریخچه قیمت در صفحه مدیریت محصوالت سیستم صفحه تاریخچه قیمت محصول را 

 نمایش می دهد.

شركت و تاریخ و زمان درج در این لیست ستونهای: نام تجاری فارسی، نام تجاری انگلیسی، قیمت، نام 

 مشاهده می شوند.

 این لیست به صورت نزولی بر اساس تاریخ و زمان درج مرتب شده است.

 



   

 
 تاریخچه قیمت –مدیریت محصوالت  .23شکل

 

 كاربر با انتخاب گزینه مدیریت موجودی در صفحه مدیریت محصوالت، متناظر با هر محصول 

 محصول می شود.شركت پخش وارد صفحه مدیریت موجودی 

 در این لیست وضعیت موجود بودن یک محصول در كلیه شعب یک شركت پخش نمایش داده می شود.

 این لیست شامل ستونهای: نام تجاری فارسی، نام تجاری انگلیسی، نام شركت، نام شعبه، تعداد و نوع اعالم 

 ریافتی كه بعدا توضیح داده می موجود می باشد. این موجودی به صورت اتوماتیک با سند های ارسال و د

 شود كم و زیاد نمی شود و كاربر می بایست خودش به صورت دستی موجوی شعب را كنترل كند.

 نکته: در صورتی كه محصول موقت دارای وضعیت توقف موقت عرضه باشد، هنگام تغییر موجودی سیستم 

 را نمایش می دهد و تغییر  "محصول شركت پخش دارای وضعیت توقف موقت عرضه می باشد"پیغام 

 موجودی انجام نخواهد شد.

 

 
 تاریخچه قیمت –مدیریت محصوالت  .24شکل

 

پیشتر در بخش شركت پخش و شعب، بخش موجودی محصول  مذكورسایر اطالعات مربوط به فرم نکته: 

  نمایش داده شده است.

 



   

  پیاممدیریت  5.3

 قابل مشاهده است.   شركت پخش كامل پیامهایدر این صفحه لیست 

 شرایطتخفیف ریالی و كاالئی، سبد كاال، جعبه باز، تخفیف ریالی، جایزه كاالئی، پیامها شامل دسته های: 

 ، عمومی و محصول جدید هستند.Recallاستفاده از تخفیف، شرایط ثبت سفارش الکترونیکی، 

   كاال سبد و ریالی تخفیف و جایزه كاالیی، جوایز ریالی، تخفیف زیرمجموعه با كاال فروش ویژه پیشنهادهای

 .میشود داده نمایش

  (و ... ها داروخانهخریداران) میکند مشخص و شده تعریف پخش شركت سوی از تخفیف، از استفاده شرایط    

 استفاده ویژه پیشنهادهای در موجود شرایط از بتوانند تا باشند بخش این در شده ذكر شرایط واجد بایستی    

 .نمایند    

     الکترونیکی سفارش دریافت برای پخش شركت كه است شرایطی منظور : الکترونیکی سفارش ثبت شرایط

 .كند منظور تواند می

 )كند تعیین مقدار حداقل سفارش، مبلغ یا سفارش اقالم تعداد برای مثال عنوان به(

   به كه است كننده تامین یک از خاص محصول یک Recall جهت خاص پیام شامل فراخوان

 .میشود داده اطالعو ...(  ها داروخانهخریداران)

 .باشد نمی خاصی دسته به مربوط كه پیامهایی :عمومی پیامهای

 پیامهای محصول جدید: پیامهائی هستند كه برای معرفی محصوالت جدید شركت پخش می باشند.  

 

 نوع پیام، تاریخ شروع،عنوان، نوع اطالع رسانی، كد رهگیری، شركت پخش،  این لیست شامل ستونهای:

  فایل پیوست و وضعیت می باشد. تاریخ پایان،

 بین ستونهای فایل پیوست ممکن است گزینه های : 

 دیده بسته به شرایط پیام مشاهده، ویرایش، تمدید، اتمام اعتبار، تکمیل یا اصالح شعب و فایل پیوست، 

 شوند.

 

 

 
 پیاممدیریت  .25شکل



   

 گزینه مشاهده به صورت تنها و بدون گزینه های ذكر شده در صورتی دیده می شود كه اعتبار پیام به 

 اتمام رسیده باشد.

 گزینه ویرایش، تمدید، اتمام اعتبار و فایل پیوست در صورتی دیده می شوند كه اعتبار پیام هنوز باقی 

 نوع اطالع رسانی پیام همه شعب باشد.باشد و 

 فایل پیوست در صورتی دیده می شوند كه  ، تکمیل و اصالح شعب، وویرایش، تمدید، اتمام اعتبارگزینه 

 شعب باشد. برخیاعتبار پیام هنوز باقی باشد و نوع اطالع رسانی پیام 

 

 

 

 در سمت راست هر پیام یک مثلث به سمت چپ وجود دارد كه با انتخاب آن یک ردیف در زیر پیام 

 می شود كه اگر پیام منتخب از نوع جایزه كاالئی و یا جعبه باز باشد، جزئیات  منتخب نمایش داده

 بیشتری از آن پیام نمایش داده می شود.

 

 
 مدیریت پیام .26شکل

 

 پیام جدید  اطالعات پیام شركت پخش شده و می تواند وارد صفحه كاربر با انتخاب گزینه پیام جدید

  ثبت كند.

 



   

 
 پیام جدید .27شکل

 

زمان شروع و متن پیام /كاربر می بایست گزینه های اجباری: نوع اطالع رسانی، نوع پیام، عنوان، تاریخ

 را پر كند و با انتخاب گزینه ثبت پیام خود را ثبت كند.

 

 گزینه نوع اطالع رسانی شامل حالتهای: همه شعب و برخی شعب است و این گزینه به شركت پخش 

همه شعب مرتبط خود، و یا بعضی از شعب  مشتریان یام ثبت شده را بهپاین امکان را می دهد كه 

 نماید.)ارسال( خود منتسب

 

 موضوع پیام است. در واقع، پیام نوعگزینه 

 تیتر پیام است. ،گزینه عنوان

 است. (پیام تاریخ/زمان شروع، تاریخ و زمان شروع اعتبار)قابلیت استفاده ازگزینه 

 اعتبار)قابلیت استفاده از پیام( است.پایان تاریخ/زمان پایان، تاریخ و زمان گزینه 

 را می تواند بگیرد. "دارد"گزینه اعتبار در هنگام ثبت پیام فقط مقدار 

 می رساند. م را در مورد پیام به آگاهی مخاطبان پیاممتن پیام اطالعات الزگزینه 

 

 

فرم اطالعات پیام انتخاب كند،  و یا جعبه باز ییزه كاالئنوع پیام را جادر صورتی كه كاربر گزینه 

محصول جایزه، تعداد جایزه و محصول، تعداد درخواستی، شركت پخش تغییر كرده و گزینه های: 

 به صفحه اضافه می شوند. فرجه

 



   

 
 پیام جدید .28شکل

 

خرید آن از جایزه منظور محصولی است كه به خریدار پیشنهاد داده می شود تا با  ،محصولگزینه 

 استفاده كند.

مشمول استفاده از باید انجام دهد تا  خریداراست كه  خریدیمنظور تعداد  ،تعداد درخواستیگزینه 

 جایزه گردد.

 خریدار تعلق می گیرد.منظور محصولی است كه به عنوان جایزه خرید به  ،محصول جایزهگزینه 

  كه به عنوان جایزه خرید به خریدار تعلق می گیرد.منظور تعداد محصولی است  ،تعداد جایزهگزینه 

 منظور مدت زمانی است كه به خریدار بابت پرداخت داده می شود. ،فرجهگزینه 

 

محصول به عنوان محصول جایزه محصول جایزه توسط شركت پخش، نکردن  تذكر: در صورت انتخاب

 در نظر گرفته می شود.

 

شركت  مو ثبت پیا "عملیات با موفقیت انجام شد"نمایش پیغام با انتخاب گزینه ثبت، سیستم ضمن 

 پخش، صفحه مدیریت پیام را بصورت بروز شده نمایش می دهد.

 

پیام در صفحه مدیریت پیام با انتخاب گزینه مشاهده، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه اطالعات 

و با انتخاب گزینه  ه می شودشركت پخش را نمایش می دهد كه در این صفحه جزئیات پیام مشاهد

 .انصراف سیستم صفحه مدیریت پیام را نمایش می دهد

 



   

 
 پیام مشاهده  .29شکل

 

، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه اطالعات پیام ویرایشدر صفحه مدیریت پیام با انتخاب گزینه 

پیام منتخب در حالت ویرایش نمایش داده می شركت پخش را نمایش می دهد كه در این صفحه 

 .متن پیام را ویرایش كندشود و كاربر می تواند تنها گزینه های تاریخ و زمان پایان و 

عملیات با "با انتخاب گزینه ثبت پس از ویرایش پیام، سیستم ضمن بروز رسانی پیام و نمایش پیغام 

 ت بروز شده نمایش می دهد. ، صفحه مدیریت پیام را به صور"موفقیت انجام شد.

 

 
 پیام  ویرایش .30شکل

 

در صفحه مدیریت پیام با انتخاب گزینه تمدید، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه تمدید اعتبار پیام 

قابل بروز رسانی ومتن پیام قابل منتخب تاریخ و زمان اعتبار پیام  را نمایش می دهد كه در این صفحه

 .ویرایش است

عملیات با "پیام، سیستم ضمن بروز رسانی پیام و نمایش پیغام  تمدیدگزینه ثبت پس از  با انتخاب

 ، صفحه مدیریت پیام را به صورت بروز شده نمایش می دهد. "موفقیت انجام شد.

 



   

 
 پیام  تمدید .31شکل

 

 

اعتبار  اتمام، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه اتمام اعتباردر صفحه مدیریت پیام با انتخاب گزینه 

شرایط "، با انتخاب گزینه پیام را نمایش می دهد كه در این صفحه تاریخ و زمان اعتبار پیام منتخب

متن پیام قابل  و به وضعیت اتمام اعتبار قابل بروز رسانی "استفاده از این پیام به پایان رسیده است.

 ویرایش است.

عملیات "و نمایش پیغام به وضعیت اتمام اعتبار  م، سیستم ضمن بروز رسانی پیاخاب گزینه ثبتبا انت

، صفحه مدیریت پیام را به صورت بروز شده نمایش و بستن صفحه اتمام اعتبار "با موفقیت انجام شد.

 می دهد. 

 

 
 پیام  اتمام اعتبار .32شکل

 

 

 ،نرسیده باشدبرخی شعب باشد و اعتبار پیام به اتمام در صورتی كه نوع پیام در صفحه مدیریت پیام 

 بعد از گزینه اتمام اعتبار، گزینه تکمیل یا اصالح شعب دیده می شود.



   

را  پیام شعب پخشبا انتخاب گزینه تکمیل یا اصالح شعب، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه 

شعب یک پیغام)لیست شعبی كه این پیغام توسط مشتریان لیست نمایش می دهد كه در این صفحه 

شعبه  این لیست شامل ستونهای: شركت پخش، .نمایش داده می شود خواهد شد(آنها مشاهده 

 پخش، عنوان پیام، توضیحات و گزینه وضعیت می باشد.

 

 
 شعب پخشپیام  .33شکل

 

 صفحه تکمیل شعب پیام را نمایش می دهد.، سیستم اضافه كردنبا انتخاب گزینه 

 

 
 تکمیل شعب پیام  .34شکل

 

و انتخاب گزینه در این صفحه كاربر با انتخاب شعبه مورد نظر خود و درج توضیحات در صورت نیاز 

 ثبت، شعبه مورد نظر خود را به لیست شعب پیام اضافه می كند.

با بستن صفحه تکمیل شعب با انتخاب گزینه ثبت سیستم شعبه جدید را به پیام اضافه می كند و 

 صفحه پیام شعب پخش را بصورت بروز شده  "عملیات با موفقیت انجام شد."پیام و نمایش پیغام 

 نمایش می دهد.

 



   

 "امکان ثبت مجدد یک پیام به ازای یک شعبه امکانپذیر نمی باشد."نکته: 

 
سیستم آن مورد را در حالت انتخاب گزینه ویرایش متناظر با هر شعبه در صفحه پیام شعب پخش، با 

 ویرایش نمایش می دهد.

 

 
 شعب پیام  ویرایش .35شکل

 

 در حالت ویرایش گزینه توضیحات و وضعیت قابل تغییر می باشند.

 با انتخاب گزینه ثبت اطالعات بروز رسانی می گردد.

 با انتخاب گزینه انصراف از حالت ویرایش خارج می شویم.

 

 فایل هایانتخاب گزینه فایل پیوست، متناظر با یک پیام ، سیستم صفحه در صفحه مدیریت پیام با 

 .مرتبط با پیام منتخب دیده می شودلیست فایل های پیام را نمایش می دهد كه در این صفحه 

 این لیست شامل ستونهای نام، نوع فایل، پسوند، پیام و وضعیت می باشد.

 پیام گزینه های ویرایش و حذف وجود دارد.در صفحه فایل های پیام متناظر با هر فایل 

 

 

 



   

 پیام فایل های  .36شکل

 

افه كردن، سیستم صفحه اضافه كردن فایل به پیام را نمایش میدهد و در این با انتخاب گزینه اض

 صفحه كاربر می تواند فایل به پیام اضافه كند.

 

 
 افزودن فایل به پیام  .37شکل

 

و با جستجو و انتخاب كند  می تواند فایل مورد نظر خود را انتخاب تصویركاربر با انتخاب گزینه 

 انتخاب گزینه ثبت و یا ثبت و بستن فایل مورد نظر خود را به پیام اضافه كند.

در صورتی كه كاربر گزینه ثبت و بستن را انتخاب كند سیستم ضمن ذخیره فایل و بستن صفحه 

، صفحه فایل های پیام را "عملیات با موفقیت انجام شد."غام اضافه كردن فایل به پیام و نمایش پی

  بصورت بروز شده نمایش می دهد.

 

فایل به پیام را در حالت فایل پیام سیستم صفحه، اضافه كردن با انتخاب گزینه ویرایش متناسب با هر 

 ویرایش نمایش می دهد كه كاربر می تواند فایل مورد نظر خود را ویرایش مند.

 

 كاربر فایل مورد نظر را می توان حذف كرد.نتخاب گزینه حذف توسط با ا

 
 

 مشتریانمدیریت  5.4

 

 شركت پخش می تواند مشتریان خود را مدیریت كند. در این صفحه

 



   

 
 مشتریانمدیریت  .38شکل

 

 

 با جستجو و انتخاب مشتری مورد وارد صفحه اطالعات مشتری شده و كاربر با انتخاب گزینه ثبت مشتری 

 آن را ثبت كند. با انتخاب گزینه ثبت نظر خود می تواند

 

 
 جستجوی مشتری .39شکل

 

 كاربر می تواند بر روی اطالعات ستونها فیلتر انجام دهد و اطالعات مورد نظر خود را پیدا كند كه روش 

 آن به صورت مصور در عکسهای بعدی نشان داده شده است.



   

 

 
 جستجوی مشتری .40شکل

 

 

 
 جستجوی مشتری .41شکل

 

 



   

 
 مشتری انتخاب .42شکل

 
 

 در صورتی كه مشتری فوق قبال برای شعبه دیگری از شركت پخش انتخاب شده باشد سیستم در صفحه 

 نتایج عملیات مشتری پیغام خطا میدهد.

 

 
 خطا بخاطر انتخاب مشتری شعبه دیگر –ثبت مشتری  .43شکل

 

 

 در صورتی که آن مشتری قبال برای شعبه دیگری انتخاب نشده باشد عملیالت ثبت انجام نکته: 

 .می شود

 



   

 
 ثبت مشتری  .44شکل

 

 

 با ورود به صفحه ویرایش اطالعات مشتری، می تواند كاربر با انتخاب گزینه ویرایش متناظر با هر مشتری 

 ویرایش كند.مرتبط با مشتری منتخب را وضعیت و توضیحات اطالعات 

 

 
 ویرایش اطالعات مشتری .45شکل

 

 عیت و توضیحات قابل ویرایش هستند و كاربر با انتخاب در صفحه ویرایش اطالعات مشتری، موارد وض

 گزینه ثبت می تواند اطالعات مشتری را بروز رسانی كند.

 در سمت راست نام هر مشتری یک عالمت مثلث دیده می شود كه جهت آن در صفحه مدیریت مشتریان 

 كادری در پایین ردیف مربوط به آن مشتری ظاهر می شود كه  با انتخاب آن ،به سمت چپ می باشد

 توضیحات مربوط به آن مشتری را در صورت وجود نمایش می دهد و در صورت عدم وجود توضیح برای

 ادر خالی نمایش داده می شود كه در آن واژه توضیحات دیده می شود.مشتری مورد نظر فقط یک ك

 



   

 
 توضیحات مشتری .46شکل

 
 

 اسناد 6

 

هریک از  اسناد امکان دسترسی به اسناد قابل تبادل بین متعاملین میسر می باشد.در منوی 

متعاملین با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده برای آنها به بخشهای مختلف این منو دسترسی  

 دارند.

 الکترونیکسفارش  6.1

 سفارش های وارده 6.1.1

 

 .سفارش های وارده خود را مشاهده كنددر این قسمت كاربر میتواند 

 مشتری هیچ یک از شعب یک شركت پخش نباشد و كاالهای آن شركت  ،نکته: اگر یک سفارش دهنده

 یافت می گردد و شركت پخش می تواند آن شركت پخش درپخش را سفارش دهد، سفارش توسط 

 سفارش را به هر یک از شعب مورد نظر خود تخصیص دهد.

 



   

 
 سفارش های وارده .47شکل

 

 

 كد رهگیری، سفارش دهنده و وضعیت می این لیست شامل ستونهای: شماره سفارش، تاریخ سفارش، 

 ( نمایش Bold)پر رنگو در صورتی كه سفارش دریافت شده و یا چاپ شده نباشد به صورت درشت باشد.

 می شود. داده

 متناظر با هر سفارش موجود در لیست گزینه های مشاهده و چاپ وجود دارند.

 نشان می دهد و كاربر سفارش منتخب را در حالت پیش نمایش چاپ انتخاب گزینه چاپ، سیستم با 

 میتواند از سفارش فوق نسخه چاپی تهیه كند.

 در این صفحه جزئیات با انتخاب گزینه مشاهده، سیستم صفحه مشاهده سفارش را نمایش می دهد و 

 فاكتور نمایش داده می شود.

 

 
 سفارشمشاهده  .48شکل

 
 

 را می بندد. مشاهده سفارش در صفحه مشاهده سفارش با انتخاب گزینه بازگشت، سیستم صفحه



   

 

 با انتخاب گزینه تخصیص شعبه سیستم صفحه تخصیص شعبه به سفارش را نمایش می دهد.

 سفارش را به شعبه دلخواه خود تخصیص "تخصیص شعبه"در این صفحه كاربر می تواند با انتخاب گزینه 

 هد.د

 متناظر با شعبه دلخواه، سیستم صفحه تخصیص شعبه را نمایش  "تخصیص شعبه"با انتخاب گزینه 

 را می پرسد. "آیا از تخصیص این شعبه پخش به سفارش مورد نظر اطمینان دارید؟"و سوال  میدهد

 " سفارشمشاهده "سیستم ضمن بستن صفحه در صورتی كه كاربر گزینه بلی را در جواب انتخاب كند، 

 را نمایش می دهد  "اختصاص شعبه به سفارش با موفقیت انجام شد"، پیغام "تخصیص شعبه"و صفحه 

 و سپس صفحه سفارش های وارده را بصورت بروز شده نمایش می دهد.

 

 
 تخصیص شعبه .49شکل

 

 

 های انتخاب شده را نمایش می دهد مشاهده پیامبا انتخاب گزینه پیام های انتخاب شده، سیستم صفحه 

 لیست پیام های مرتبط با سفارش مشاهده می شوند.كه در این صفحه 

 



   

 
 پیام های انتخاب شده .50شکل

 

 فحه سفارش دهنده را نمایش می دهد و در این با انتخاب گزینه اطالعات سفارش دهنده، سیستم ص

 صفحه اطالعات سفارش دهنده نمایش داده می شود.

 

 
 اطالعات سفارش دهنده .51شکل

 

 

 صفحه مشاهده وضعیت سفارش تغییر پیدا میکند و سیستم ضمن بستن  با انتخاب گزینه دریافت شده

 و صفحه سفارش  "سفارش با موفقیت به وضعیت دریافت شده تغییر داده شد."پیغام  و نمایش سفارش

  و نمایش سفارش با فونت عادی انجام می شود های وارده را به صورت بروز شده نمایش می دهد

 نمیتواند ابطال سفارش انجام دهد.دیگر سفارش دهنده نیز وضعیت سفارش را دریافت شده می بیند و و 

 در ضمن با چاپ سفارش نیز وضعیت سفارش به دریافت شده تغییر می كند و سفارش دهنده نیز 

 دهنده نیز دیگر نمیتواند ابطال سفارش انجام دهد. وضعیت سفارش را دریافت شده می بیند و سفارش



   

 

 

 

 تنظیمات 7

 

 متعامل سازمانیپروفایل کاربر  7.1

 نام، نام خانوادگی، كد ملی، تلفن، تلفن در این صفحه كاربر می تواند اطالعات حساب كاربری خود شامل: 

 را تغییر دهد.همراه، ایمیل و جنسیت 

 

 
 اطالعات حساب كاربری .52شکل

 


