گام اٍل  :دس سایت ثبت ًام فشهاییذ.
برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

گام دٍم  :جست ٍ جَی قطعِ
بشای ایي هٌظَس ابتذا دس کادس جست ٍجَ  ،ضواسُ قطعِ یا بخطی اص هطخصات قطعِ تایپ ضَد ّ.ش چِ ضواسُ
قطعِ دقیق تش ٍاسد ضَد ،تعذاد ًتایج هحذٍدتش ٍ پیذا کشدى قطعِ بشای کاسبش آساى تش هی ضَد.
تَجِ  :کاسبش هی تَاًذ هعیاس جست ٍجَ سا بش اساس هَاسد دلخَاُ خَد دس فشم جست ٍجَ تٌظین

ًوایذ .بِ

صَست پیص فشض ،بیطیٌِ هَاسد اًتخاب ضذُ ّستٌذ ٍ بِ عٌَاى هعیاس جست ٍجَ هَسد اسصیابی قشاس هی گیشًذ.
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ضواسُ قطعِ یا بخطی اص هطخصات قطعِ

2

بعضی هعیاسّای جست ٍجَ بِ صَست پیص فشض بیطٌِ آًْا اًتخاب ضذُ است
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گام سَم  :اًتخاب قطعِ هَسد ًظش بشای اضافِ ضذى بِ سبذ خشیذ
کلیک بش سٍی ایي لیٌک باعث اضافِ ضذى بِ
سبذ خشیذ هی ضَد
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گام چْاسم  :هطاّذُ قطعات هَجَد دس سبذ خشیذ

با کلیک بش سٍی ایي گضیٌِ باعث ّذایت کاسبش بِ
سبذ خشیذ هی ضَد

تَجِ  :دس صَستیکِ ٌَّص چٌذ هَسد اص قطعات هَسد ًظش بِ سبذ ا ضافِ
ًطذُ باضذ بش سٍی گضیٌِ اداهِ خشیذ کلیک کٌیذ تا بِ صفحِ جست ٍ
جَ قطعات ّذایت ضَیذ
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اداهِ خشیذ
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1

تغییش هحتَای سبذ

تعذاد هَسد ًظش بشای ّش قطعِ ٍاسد هی ضَد ٍ با اًتخاب دکوِ بِ سٍص سساًی تعذاد ثبت هی ضَد
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اًتخاب ّش کذام اص قطعات کِ هی خَا ّین اص سبذ خشیذ حزف ضَد
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بعذ اص تغییش دس تعذاد  ،دکوِ بِ سٍص سساًی اًتخاب ضَد.

خشیذ
4

اًتخاب دکوِ لغَ باعث حزف ّوِ اقالم هَجَد دس سبذ خشیذ هی ضَد
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اًتخاب دکوِ تاییذ باعث هی ضَد خشیذ ًْایی ضَد ٍ فاکتَس اسسال ضَد
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گام پٌجن :دس هحلِ آخش کاسبش ّوِ اقالم هَجَد دس سبذ سا هطاّذُ هی کٌذ ٍبا اًتخاب دکوِ تاییذ ٍ اسسال کِ
دس هشحلِ قبل تَضیح دادُ ضذ ،پیص فاکتَس خشیذ خَد سا ًْایی می کٌذ.

گام ضطن :بعذ اص تاییذ ٍ اسسال  ،کاسبش بِ صفحِ ریل ّذایت هی ضَد کِ دس ایي صفحِ هجذدا لیست خشیذ
خَد سا هطاّذُ هی کٌذ ،دس ایي صفحِ ضواسُ خشیذ ٍجَد داسد کِ بِ عٌَاى ضٌاسِ خشیذ کاسبش ًوایص دادُ
هی ضَد ،دس ایي هشحلِ هی بایست کاسبش با ضواسُ تلفي هَجَد دس ایي صفحِ تواس بگیشد ٍ ضواسُ خشیذ خَد سا
اطالع دّذ تا ّوکاسا ًواى جْت آهادُ ساصی سفاسش ضوا اقذام ًوایٌذ.

ضواسُ خشیذ
( کِ هی بایست کاسبش
آى سا ًضد خَد ًگِ
داسد)
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