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ثبت نام در سایت :

کاربران محترم برای اینکه بتوانید به آسانی خرید نمایید ،در سایت ثبت نام نمایید تا
در دفعات بعدی نیازی به وارد کردن آدرس و اطالعات دیگر برای فرستادن کاالی
مورد نظرتان نباشد .برای این کار در قسمت باالی سایت روی گزینه ثبت نام کلیک
نمایید و اطالعات درخواستی را به طور کامل پر کنید .این کار سبب سهولت در
انجام رساندن کاالی مورد نظر به محل مورد نظر شما و همچنین ارتباط آسان تر با
شما میشود.

2

-2

ثبت نام همکاران در سایت:

همکاران عزیز نیز ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایند و سپس در قسمت فروشگاه
سایت بر روی قیمت همکار کلیک نموده و فرم مربوطه را کامل نمایند .پس از
بررسی های الزم درخواست شما مورد تایید قرار خواهد گرفت.

3

پس از تایید همکار قیمت های همکاری نیز برای همکاران محترم نیز قابل مشاهده
می باشد.
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نحوه کار با فروشگاه :

برای دیدن اطالعات کاالها و خصوصیاتشان می توانید بر روی نام کاال که به رنگ
آبی است کلیک نمایید تا وارد صفحه محصول مورد نظر خود شوید .مانند شکل زیر:

پس از کلیک روی نام کاال وارد صفحه آن کاال میشوید ،در این صفحه می توانید
طبق فلش های قرمز مشخص شده در عکس زیر روی هر کدام از عکس ها کلیک
نمایید و  4نمونه مختلف از آن طرح و یا یک نمونه کار شده را در صفحه مشاهده
نمایید.در قسمت معرفی کاال (فلش سبز ) توضیحاتی در مورد این کاال ارائه شده
است .در قسمت " افزودن به کارت " یک کادر مربع کوچک قرار دارد(فلش نارنجی)
در این قسمت نیز می توانید میزان سفارش خود را به "متر مربع" تعیین نمایید.
5

الزم به ذکر می باشد که برای ابزار سنگی ( پروفیل ها ) این مقدار به "متر طول" و
برای "نرده سنگی یا صراحی ها" هر یک عدد حساب شده است.
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در سربرگ "مشخصات" نیز می توانید اطالعات جامعی نسبت به محصول مورد نظر
خود بیابید اعم از جنس سنگ ،قابلیت ها  ،ابعاد و غیره

7

در قسمت "نقد و بررسی" می توانید به نقاط قوت و نقاط ضعف محصول پی ببرید و
همچنین طریقه نصب سنگ آنتیک توضیح داده شده است:

در قسمت محصوالت مرتبط نیز اگر محصولی در رنگ و یا به صورت های آنتیک و
ساب خورده دیگری نیز موجود باشد در این قسمت قابل مشاهده می باشد.
در قسمت "امتیاز کاربران" نیز می توانید به محصول مورد نظر خود امتیاز دهید و
نظر خود را در کادر پایین آن ثبت نمایید.
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مقایسه:

برای مقایسه کردن کاالها نیز می توانید حداکثر  4محصول را با هم همزمان
مقایسه نمایید .برای این کار در زیر هر محصول یک دکمه مقایسه قرار داده شده
است .موارد مورد نظر را با دکمه "مقایسه" انتخاب نمایید و سپس دکمه مقایسه
زرد رنگ را بزنید مانند شکل زیر:

9

ارسال لینک به دوستان:از طریق این لینک(فلش قرمز)میتوانید محصول پیشنهادی
خود را برای دوستانتان نیز ارسال نمایید.
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جستجو در سایت:

برای یافتن محصول مورد نظر خود چندین راه در سایت وجود دارد
الف) جستجوی سریع:
برای این کار در صفحه اصلی سایت و یا صفحه اصلی فروشگاه در قسمت پایین و
قسمت "جستجوی سریع" متن مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس تعیین کنید که
در کدام قسمت به جستجو بپردازد و سپس دکمه جستجو را برای پیدا کردن
محصول بزنید:
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12

و یا می توانید از قسمت دسترسی سریع محصول مورد نظر خود را بیابید:

13

همچنین می توانید از قسمت مرتب سازی بر اساس قیمت  ،عنوان و تاریخ ارائه
آنها را مرتب سازی نمایید.
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نحوه خرید از فروشگاه:

شما می توانید به دو حالت خرید نمایید یا صفحه ای که محصوالت لیست شده اند
بر روی دکمه "افزودن به کارت" بزنید و سپس در صفحه سبد خرید متراژ خود را
مشخص نمایید مانند عکس زیر :

و سپس بر روی سبد خرید کلیک نمایید:

15

در اینجا می توانید متراژ خود را تغییر دهید پس از تغییر متراژ در کادر مربع کوچک در
یک جای خالی روی سایت کلیک نمایید تا سیستم خود به خود قیمت متراژ را
محاسبه کند.

16

 -2اگر در صفحه محصول مورد نظر هستید در داخل کادر مربع متراژ خود را وارد
نمایید و سپس دکمه افزودن به کارت را کلیک کنید و مانند شکل باال وارد سبد
خرید خود در قسمت باالی سایت شوید:

در صورتی که متراژ نیاز به اصالح دارد در همین قسمت اطالح نمایید.

توجه:

دقت فرمایید که هر محصولی که شما انتخاب کرده اید برای شما ارسال

خواهد شد در حین سفارش به رنگ و آنتیک بودن و یا ساب خورده بودن محصول
دقت نمایید.
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سپس دکمه بعدی را بزنید تا وارد گام بعدی شوید:
در قسمت بعدی اطالعات مربوط به اطالعات تماس و ارسال کاال را به دقت پر کنید
زیرا محصول منتخب شما به همان آدرس ارسال خواهد شد.
در صورت نیاز به ارسال کاال با باربری و غیره در قسمت توضیحات ذکر نمایید.
توجه :کاربرانی که قبال در سایت ثبت نام کرده و فرم های مربوطه را کامل کرده اند
سیستم فرم ها را طبق همان اطالعات قبلی پر میکند و نیازی به نوشتن دوباره
آنها نیست

دکمه بعدی را بزنید تا وارد گام بعدی شوید:
18

مرحله بعدی مربوط به انتخاب روش کاال میشود ،به دلیل مشخص نبودن کرایه ها و
محل تخلیه و غیره هزینه کرایه  0ریال است که جداگانه محاسبه میشود ولی برای
رفتن به گام آخر روی قسمت باربری در کادر دایروی شکل کلیک نمایید و دکمه
بعدی را بزنید:

و در آخر بر روی دکمه "پایان و ثبت" کلیک نمایید که در انتها یک کد پیگیری به شما
داده خواهد شد ،توسط این کد می توانید وضعیت محصول خود را اعم از آماده
بودن ،ارسال شدن و یا غیره پیگیری نمایید.

19

پس از این مرحله به قسمت عملیات پرداخت منتقل خواهید شد و یک پیامک نیز
برای شما بابت سفارشتان ارسال میشود:
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نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت به  2روش می باشد:
 -1پرداخت با فیش بانکی
 -2پرداخت آنالین
برای پرداخت با فیش بانکی نیز شماره حساب ها در قسمت عملیات پرداخت در
قسمت پایین اعالم شده اند پس از پرداخت با فیش می توانید با کد پیگیری که
سیستم به شما داده بود در قسمت ثبت فیش اطالعات آن را وارد نمایید

21

و یا از طریق پرداخت آنالین و درگاه بانک آن را پرداخت نمایید

پس از پرداخت نیز پیامکی مبنی بر پرداخت کاالی مورد نظر برای شما ارسال
میشود.
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توجه :در صورت عدم پرداخت سفارش بعد از  44ساعت خود به خود لغو می شود.
پس از تایید شدن سفارش با شما تماس گرفته خواهد شد حداقل زمان برای
ارسال یک روز و حداکثر زمان بسته به سفارش شما در تماس تلفنی مشخص
خواهد شد.
با تشکر
گروه معادن و کارخانجات مرمرین سنگ کسری
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