به نام خداوند بخشنده مهربان

آموزش و معرفی پنل پذیرندگان

 -1از منوی سمت راست ،گزینه ثبت نام و زیر منوی آن  ،گزینه انفرادی را انتخاب کرده و در قسمت منتخب استان
و شهر مورد نظر را انتخاب کرده تا در پنل همان شهر ثبت نام صورت گیرد .در گزینه بعدی کد ملی شخص را وارد
نموده و قسمت ایمیل بصورت اختیاری می باشد .بعد از مطالعه « شرایط ثبت نام و مقررات» تیک آن را زده و در
انتها وارد مرحله بعد می شویم .

در صورت نشان دادن خطا مبنی بر اینکه کد ملی مورد نظر وجود دارد با دفتر مرکزی تماس گرفته شود .زیرا به این
معنی است که این کد ملی در استان یا شهر دیگری ثبت نام شده است.
نکته :هر کد ملی فقط می تواند یکبار ثبت نام نماید اما می تواند تا  10عدد کارت شتابی را در پنل خود ثبت نماید.
بعد از ورود به مرحله بعد نوبت به ورود اطالعات آن شخص مورد نظر می شود .تمامی فیلدهای ستاره اجباری
می باشند. .

در قسمت اول مشخصات فرد متقاضی  -در قسمت دوم نشانی جهت دریافت کارت متقاضی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت تسویه حساب کارمزد بانکی به مبلغ  5هزار ریال کسر می شود.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید می توانید نوع تسویه حساب خود را به صورت روزانه  ،ماهانه  ،تسویه
حساب توسط خود کاربر  ،سرمایه گذاری در بورس  ،پرداخت در بیمه  ،واریز به کیف پول و سایر موارد انتخاب کنید.

شایان ذکر است که نوع تسویه حساب به صورت پیش فرض باشگاه کارت اعتباری ایرانیان به صورت کیف پول
می باشد یعنی می توانید دریافتی های خود را به صورت نقدی و اعتباری بالفاصله پس از اتمام خرید در همان
فروشگاه یا یکی از فروشگاه های عضو مجددا استفاده نمایید و در انتخاب نوع تسویه حساب با باشگاه کارت
اعتباری ایرانیان دقت نمایید و در صورت هرگونه سوال یا مشکل جانبی با دفتر مرکزی به شماره  0217518100تماس
حاصل فرمایید و یا از سیستم تیکت گذاری اقدام فرمایید .و الزم به ذکر است اطالعات نزد باشگاه کارت اعتباری
ایرانیان ،کامال محرمانه و محفوظ می باشد و به هیچ وجه در هیچ کجا افشا نخواهد شد.

در انتها دکمه مرحله بعد را کلیک می نماییم .همان طور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید مشخصات ثبت
شده فرد متقاضی را به عنوان تایید اطالعات به شما بازنشان می کند .و بعد از تایید آن دکمه مرحله بعد را کلیک
نمایید.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید ثبت نام اولیه شخص مورد نظر را به پایان رساندیم و جهت
تکمیل فرآیند ثبت نام خود دکمه سبز را کلیک فرمایید.

بر ای به پایان رساندن فرآیند ثبت نام و تکمیل نمودن آن به صفحه ثبت کارت مراجعه می شود همان طور که در
عکس زیر مشاهده میکنید به صورت پیش فرض کد ملی شخص ثبت نام شده و نام آن شخص را به شما نشان
می دهد .و بعد از تایید و اطمینان در کد ملی مورد نظر  ،شماره کارت شتابی شخص را در قسمت شماره کارت وارد
نموده و فیلد ستاره دار « صاحب کارت خودتان هستید » را بر روی گزینه بلی یا خیر انتخاب کرد تا مشخصات
شخص وارد شود

قبل از فشردن ثبت کارت به نکات زیر توجه کنید :
همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید سه مورد برای پرداخت حق عضویت وجود دارد:

گزینه اول  :هزینه حق عضویت از حساب پذیرنده در کارت اعتباری ایرانیان برداشت می شود
گزینه دوم  :هزینه ثبت نام در باشگاه از تخفیف هایی که مشتری دریافت می نماید به صورت آنی کسر می شود.
و مورد آخر  :رایگان و به صورت اعتباری می باشد .که در این صورت هزینه حق عضویت به صورت تخفیف هایی
که مشتری دریافت نموده است کسر می نماید .و الزم به توضیح است در قسمت رایگان (اعتباری) اگر تخفیف ها
برای خیریه یا سازمان اجتماعی دیگری باشد عضویت شما رایگان می باشد.
بعد از انصراف شما هزینه حق عضویت  -450هزار ریال به حساب باشگاه کارت اعتباری ایرانیان شما منظور خواهد
شد.
نکته مهم  :در صورت اینکه در فرآیند ثبت نام به هر دلیل اختالل بوجود آمد و موفق به ثبت نام نشدیم و زمانی که
کد ملی آن شخص را مجدد وارد کردیم و به ما پیام خطای «این کد ملی قبال ثبت شده است» را نشان داد در این

صورت کد ملی مورد نظر ثبت نام شده است اما به صورت ناقص می باشد و هنوز شماره کارت شتابی ثبت نشده و
کارت غیربانکی خود را دریافت ننموده است .در این صورت پذیرنده وارد گزارشات – لیست و جستجوی اعضا شده
و کد ملی شخص مورد نظر را وارد نموده و در صورت بودن کدملی آن شخص گزینه ویرایش در انتهای همان ردیف
کلیک نموده و اطالعات را ویرایش و ثبت می نماید .اما کار پذیرنده هنوز به اتمام نرسیده است .در این قسمت
پذیرنده از منو کناری در قسمت تعریف کارت  ،کد ملی شخص را وارد نموده و کارت شتابی آن را ثبت نام می
نماییم.
نکته  :در صورت رویت نشدن کارت اعتباری امکان کمبود شارژ پنل وجود دارد .و برای رویت شماره کارت ابتدا
باید حساب خود را شارژ نمایید .شایان به ذکر است که پذیرنده در صورت نبودن کد ملی آن شخص در پنل خود
با دفتر مرکزی تماس حاصل فرماید .یا از طریق تیکت اقدام نماید.

 -1تعریف کارت:

در صورتی که برای اولین بار است که برای دریافت کارت غیربانکی خود اقدام میکنید در ابتدا کد ملی مورد نظر را
وارد کرده و گزینه جستجوی شخص را کلیک نمایید و در صورت صحیح بودن کد ملی  ،مشخصات شخص را به
شما نشان خواهد داد و در اقدام بعدی  ،قسمت شماره کارت  ،شماره کارت شتابی خود را وارد کرده و در انتها اگر
صاحب کارت خودتان هستید گزینه بعدی را انتخاب کرده و گزینه ثبت کارت را بزنید  .در اخر به شما شماره 16
رقمی کارت غیر بانکی را نشان می دهد.
نکته  :در صورتی که مشتری قبال عضو باشگاه شده باشد با انجام این عملیات کارت دوم یا چندم آن را ثبت می

کند .الزم به ذکر است امکان ثبت کارت شتابی تا  10کارت وجود دارد.

تعریف کاال :

پذیرنده محترم می تواند با ورود به تعریف کاال با تکمیل فیلدهای داده شده کاالی خود را در سیستم کارت اعتباری
ایرانیان ثبت نماید و کاالی خود را به صورت اینترنتی در بازار الکترونیک کارت اعتباری ایرانیان ارائه دهد .و در
اپلیکیشن دریک ( اعضا) برای مشتریان مشاهده می شود و قابل خریداری است( .بازار الکترونیک در ورژن آینده
اپلیکیشن دریک تکمیل می شود) .

تعریف شناسه پرداخت :

پذیرنده محترم می تواند برای کاالی خود شناسه ی پرداخت تعریف نماید و می تواند مشتری از کاالی تعریف
شده خریداری نماید .با کد درج شده بر روی کاال ...که اصطالحا ما آن را تخفیف کاال به کاال می خوانیم ( .در ورژن
آینده  ،پنل پذیرندگان و اپلیکیشن های مربوط به آن تکمیل یا ارائه می شود ) .

پذیرنده محترم می تواند با ورود به این قسمت برای مشتری خود فاکتور صادر نماید.

همان طور که در تصویر باال مشاهده میکنید با ورود به این قسمت شماره کد ملی و شماره کارت اعتباری ایرانیان
مشتری را واردکرده و وارد مرحله بعد می شوید پس از ورود به مرحله بعد همان طور که در تصویر زیر مشاهده
میکنید نام کاال و قیمت آن را درج کرده و وارد مرحله بعد می شوید :

بعد از ورود به مرحله بعد برای مشتری یک کد  5رقمی ارسال می شود .که با وارد نمودن این کد  5رقمی نشانه
تاییدیه مشتری از اصالت فاکتور می باشد و مشتری میتواند با اپلیکیشن فاکتور خود را پرداخت نماید.

گزارشات
تاریخچه مالی :

شما در این قسمت می توانید گزارشات تمامی تراکنش هایی که از سمت مشتری های شما صورت گرفته در این
قسمت مشاهده نمایید و قابلیت جستجو را دارد .

لیست تراکنش ها:

همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید دراین قسمت پذیرنده می تواند تراکنش مشتری را بصورت کاملتر و دقیقتر مشاهده
نماید .شایان به ذکر است دراین صفحه قابلیت جستجو براساس پذیرنده – نام مشتری – شماره کارت – کد ملی و .....را دارا
می باشد .و همچنین می توانید کارمزد مشتری را هم مشاهده نمایید .به عنوان مثال :
( واریز به حساب  -تراکنش خرید غیربانکی به شماره خرید به مبلغ  1000ریال .مبلغ واریز شده به کیف الکترونیک= 1000ریال
و تخفیف بابت مبلغ برداشت شده از کیف الکترونیک مشتری  0ریال کارمزد باشگاه )0
لیست فایل ها :
در این قسمت پذیرنده می تواند تمامی فایل هایی که در پنل خود اپلود یا بارگذاری نموده است مشاهده نمایید.
گزارش تراکنش اعضا :
در گزارش تراکنش اعضا شما می توانید تراکنش هایی که اعضای شما انجام داده اند  ،در آن روز خاص مشاده نمایید.
لیست کاالهای تعریف شده :
شما میتوانید در این قسمت لیست کاالهایی که در تعریف کاال ثبت نموده اید را مشاهده و و ویرایش و یا حتی بارگذار ی

تصویر کاالی خود را انجام دهید

