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 مقدمه:

سامانه جدید فروش محصوالت شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک با هدف سهولت در انجام عملیات مربوط به 

. این سامانه دارای سطوح شده استپایش مشتریان پیاده سازی و آماده بهره برداری پیگیری و فروش و 

و در این مستند سعی شده است که نحوه بهره برداری از این سامانه برای نمایندگان است دسترسی مختلفی 

کاربران با نقش ساختار درختی این سامانه به نحوی است که در آن  فروش مورد بررسی و آموزش قرار گیرد.

در این ختلفی برای هر نقش در نظر گرفته شده است. های مختلف در این سامانه ثبت و سطوح دسترسی م

 عاملین فروش قادر هستند که به تعداد نامحدود نماینده فروش و یا مشتری در سامانه ثبت نمایند.سامانه، 

 ارائه شده است. 1 ریتصونمونه ای از ساختار درختی این سامانه در 

 

 

 کاربران سامانه یدرخت شی: نمودار نما1 ریتصو
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 نحوه دسترسی به سامانه:

 این سامانه از طرق زیر قابل دسترسی می باشد:

باشگاه "و کلیک بر روی گزینه  www.pejvaksys.comمراجعه به سایت اصلی شرکت به آدرس  .1

 ..2Error! Reference source not found ریتصومطابق با  "مشتریان

 

 www.pejvaksys.comشرکت به آدرس  یاصل تیسا قی: ورود از طر 2 ریتصو

ورود به "و کلیک بر روی گزینه  www.pejvakproduct.irمراجعه مستقیم به سامانه از طریق آدرس:  .2

 .3 ریتصو. مطابق با "سایت

 

 www.pejvakproduct.irآدرس:  قیبه سامانه از طر می: مراجعه مستق3 ریتصو

 

 

http://www.pejvaksys.com/
http://www.pejvakproduct.ir/
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 فروش: نمایندگانپنل 

می بایست  فروش بعد از مراجعه به سامانه، از طریق یکی از روش های ذکر شده در بخش مقدمه، نمایندگان

 به سامانه نمایند.  با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که از طریق مدیریت دریافت کرده اند اقدام به ورود

ن کدملی شروع شده و در ادامه آ "a"با حرف  ههموارفروش نمایندگان توجه داشته باشید که نام کاربری 

باشد، در  "1234567890"فروش برابر با  نمایندهفروش قرار دارد. به عنوان مثال فرض کنید کدملی  نماینده

روش در ف نمایندههمچنین رمز عبور  خواهد بود. "a1234567890"نتیجه، نام کاربری وی در سامانه برابر با 

می بایست  ایندهنممی باشد، و  نماینده برابر با شماره تلفن همراه اعالم شده از طرف اولین مراجعه به سایت

ه ادامه فعالیت در در اولین ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید، در غیر این صورت اجاز

 سایت به او داده نخواهد شد.

 

 سامانه فروش : صفحه ورود به4 ریتصو

 

 : صفحه تغییر رمز عبور در اولین ورود5 ریتصو

 6 ریتصوو تغییر رمز عبور )در اولین ورود به سایت(، وارد پنل مدیریت، همانند ورود به سامانه بعد کاربر 

 شد. این صفحه دارای قسمت های مختلفی است که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت. خواهد
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 فروش نمایندگان: صفحه اصلی پنل مدیریتی 6 ریتصو

ید. در مرکز نمادر این صفحه نماینده می تواند میزان اعتبار خود را در قسمت باال، سمت چپ صفحه مشاهده 

داد نمایندگان تایید صفحه اطالعاتی از قبیل تعداد نمایندگان، تعداد مشتریان، تعداد قفل های قابل انتقال و تع

بر روی گزینه  نشده قابل مشاهده است که برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر یک از موارد فوق، می توانید

 جزییات بیشتر کلیک نمایید.

شرح  ت راست صفحه منوی اصلی پنل وجود دارد که قسمت های مختلف و عملکرد آن ها بهمنو ها: در سم

 زیر است:

 :به صفحه اصلی پنل خود منتقل خواهد شد.این گزینهکاربر با کلیک بر روی  خانه ، 

 این گزینه دارای سه زیر منو به شرح زیر است :پروفایل 

o :نماینده می تواند از این طریق اطالعات شخصی خود را مشاهده نماید. نمایش 

 

 یاطالعات شخص شینما : 7 ریتصو

o :نماینده از طریق این گزینه می تواند اطالعات شخصی خود را ویرایش نماید. نکته  ویرایش

ن صفحه، درج اطالعات صحیح و معتبر می باشد چرا وجه و بسیار حائز اهمیت در ایقابل ت
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که اطالعات درج شده در این صفحه، تنها راه ارتباط با دفاتر محترم ، برای شرکت پژواک 

 خواهد بود.

 

 : ویرایش اطالعات شخصی8 ریتصو

o :تغییر رمز عبور خود کاربر می تواند از این طریق و در هر زمان نبست به  تغییر رمز عبور

اقدام نماید. نکته قابل توجه اینکه این رمز عبور برای دسترسی به سایت و درج در نرم افزار 

و استفاده از آن مورد نیاز است، لذا کاربر می بایست در حراست و نگهداری از رمز عبور خود 

 کوشا باشد. 

 

 : تغییر رمز عبور9 ریتصو

 این گزینه مربوط به مدیریت نمایندگان فروش )زیر مجموعه دفتر فروش جاری( می  :نمایندگان

 زیر منو به شرح زیر می باشد. 3باشد. این منو دارای 

o  جاری  نماینده در این صفحه امکان ثبت نماینده جدید به عنوان زیر مجموعه :نمایندهثبت

صفحه دارای اهمیت بسیار باالیی می فراهم شده است. صحت اطالعات درج شده در این 

باشد و هرگونه مغایرت در اطالعات درج شده در این صفحه موجب حذف خودکار نمایندگی 

خواهد شد. توجه داشته باشید که امکان درج اطالعات تکراری در آیتم های کلیدی از جمله 

جود ندارد. برخی کد ملی و شماره تلفن همراه )چه برای نمایندگان و چه برای مشتریان( و

 از گزینه های مهم این صفحه به شرح زیر هستند

  :نوع نمایندگی 

  ،نماینده موقت: این گزینه به منظور ساخت نماینده فروش استفاده می شود

سطح دسترسی که کاربری که با استفاده از این گزینه ساخته می شود، 
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تفاوت که دقیقا همانند سطح دسترسی کاربر جاری خواهد بود با این 

عملیات مدیریتی کاربر جدید صرفا بر روی زیر مجموعه های خود قابل 

 اعمال است.

  فروشنده: این گزینه به منظور ساخت فروشنده استفاده می شود. سطح

ود دسترسی کاربری که با استفاده از این گزینه ساخته می شود بسیار محد

ل سازی را خواهد بوده و صرفا امکان ثبت مشتری، و فروش ویژگی و فعا

 داشت.

 انه شماره ملی: شماره ملی نمایندگان فروش، دارای نقش بسیار اساسی در این سام

سامانه  می باشد به همین دلیل امکان ثبت شماره ملی نامعتبر و یا تکراری در سراسر

ل ارائه وجود ندارد. این شماره به عنوان نام کاربری کاربر )همانطور که در بخش او

 مورد اتفاده قرار خواهد گرفت. شد( نیز

  استان و شهرستان: به دلیل وجود سیستم نمایندگی انحصاری در سامانه، حتما

رج استان و شهرستان نماینده خود را به درستی وارد نمایید، چرا که در صورت د

 اشتباه این اطالعات ممکن است اجازه ثبت نماینده برای شما صادر نشود.

 بت لفن همراه نماینده فروش می بایست بدرستی در سامانه ثتلفن همراه: شماره ت

 گردد.

  درصد تخفیف: این گزینه درصد تخفیف نماینده جدید از فروش محصوالت را

مشخص می کند. بعد از ورود درصد تخفیف، تمامی محاسبات مربوط به سهم 

 نماینده ها بصورت خودکار توسط سامانه صورت می پذیرد.

 د که انتهای فرم ثبت نماینده فروش جدید، گزینه ای وجود دار تخفیف دوره ای: در

مشخص می کند که نماینده ثبت شده می تواند از تخفیف های دوره ای که توسط 

 مدیریت در زمان های مختلف ارائه می شود، استفاده بکند یا خیر. 

 صحیح در این صفحه و دیگر دا تاکید می شود، درج اطالعات ناقص و یا نامجد

ره ای تواند بطور خودکار باعث بروز اختالل برای کاربر و در پا یفحات سامانه مص

گردد. لذا خواهشمند  و در نتیجه حذف نمایندگی مواقع حذف اطالعات درج شده

 است در تمامی قسمت های این سامانه اطالعات را بصورت صحیح وارد نمایید.
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 نماینده جدید: ثبت 10 ریتصو

o  کاربر در این صفحه فهرستی از تمامی نمایندگان فروش خود را مشاهده  :نمایندگانفهرست

می کنید. برای هر یک از نمایندگانی که توسط شما در سامانه ثبت شده اند سه گزینه 

 اطالعات تکمیلی، ویرایش و خاتمه همکاری وجود دارد. 

 ده فروش را نمایش می دهد.اطالعات تکمیلی: اطالعات تکمیلی نماین 

 .ویرایش: امکان ویرایش اطالعات نماینده فروش را فراهم می آورد 

 م خاتمه همکاری: امکان اعالم خاتمه همکاری با یک نماینده فروش خاص را فراه

 می آورد. خاتمه همکاری با یک نماینده فروش به دو روش صورت می پذیرد. روش

ده مایندگانی که توسط ایشان در سامانه ثبت شاول حذف نماینده فروش و تمامی ن

ن است و روش دوم حذف نماینده فروش و انتقال تمامی نمایندگانی که توسط ایشا

 ثبت شده است به زیر مجموعه یک نماینده فروش دیگر.

 

 : فهرست نمایندگان فروش11 ریتصو

در این صفحه و همچنین در تمامی صفحات فهرست گونه، گزینه جستجو در نظر 

گرفته شده است که امکان جستجو در فهرست را فراهم می آورد. این جستجو 

بصورت خودکار بر روی تمامی گزینه ها اعمال می شود و لذا برای جستجو کافیست 
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ر کدام از سر ستون های تنها عبارت مورد نظر خود را ) که می تواند مربوط به ه

  موجود در جدول باشد( وارد نمایید.

o :این گزینه امکان نمایش درختی نمایندگان فروش را در اختیار شما قرار می   نمایش درختی

 دهد )این گزینه صرفا جنبه نمایشی دارد(

 :کند. این این گزینه امکان مدیریت کاربران نهایی که همان مشتریان هستند را فراهم می  مشتریان

 زیر منو به شرح زیر است: 2منو شامل 

o :در این سامانه برای هر مشتری یک صفحه شخصی در نظر گرفته شده است  ثبت مشتری

که مشتریان می توانند از طریق آن صفحه به اطالعات مربوط به نرم افزار خود دسترسی پیدا 

یک از قفل های خود را کنند، فهرست قفل های خود را مشاهده کنند، تاریخ انقضای هر 

ببینند، برای قفل های خود ویژگی خریداری نمایند و قفل های منقضی شده خود را فعال 

کنند. برای این منظور، در این سامانه می بایست مشتریان را در سامانه ثبت نمود و بعد از 

شتری ثبت، امکان فروش محصول به مشتریان فراهم خواهد بود. بدیهی است که بدون ثبت م

در سامانه امکان فروش محصول به ایشان وجود نخواهد داشد. این صفحه از سامانه امکان 

ثبت نام مشتریان را برای شما فراهم می آورد. همانطور که قبال و به دفعات ذکر شده، درج 

اطالعات صحیح در این صفحه دارای اهمیت بسیار باالیی است و از طرفی امکان ثبت کدملی 

تکراری و همچنین شماره تلفن همراه تکراری در سامانه وجود ندارد. همچنین در  نامعتبر و

صورت ثبت شماره تلفن همراه بصورت اشتباه، کاربر امکان راه اندازی نرم افزار خود را نخواهد 

داشت، چرا که در اولین مرحله از راه اندازی نرم افزار، کدفعال سازی از کاربر درخواست می 

 کد صرفا برای شماره ای که در این صفحه درج شده است ارسال خواهد شد.شود که این 

 

 : ثبت مشتری جدید12 ریتصو

o :این صفحه فهرست مشتریان ثبت شده در سیستم را نمایش داده و امکان  فهرست مشتریان

ویرایش و حذف آنها را در اختیار کاربر قرار می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام از 
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نمایندگان فروش تنها و تنها فهرست مشتریانی که توسط خودشان ثبت شده اند را مشاهده 

 مایندگان فروش دسترسی ندارند.می کنند و به فهرست مشتریان سایر ن

 

 : فهرست مشتریان13 ریتصو

 :این گزینه امکان مدیریت قفل ها را برای نمایندگان فروش فراهم می آورد. این منو دارای  قفل ها

 زیر منو به شرح زیر است: 5

o :یابر .فراهم شده است یصفحه امکان فروش قفل به مشتر نیدر ا فروش قفل به مشتری 

ابتدا الزم است محصول مورد نظر را انتخاب کرده سپس نوع محصول  ،یفروش قفل به مشتر

)که از قبل  یمشتر یکدمل. بعد از آن میکن یرا انتخاب م (سرور بودن آن یا نتیکال یعنی)

فلی مورد نظر )ق قفل الیرا وارد کرده و بعد از ثبت شماره سردر سیستم ثبت شده است( 

توجه داشته  یم.سانبررا به انجام قفل به مشتری فروش  اتیعمل که قبال در سامانه ثبت شده(،

 نهیبوده و بسته به نوع نرم افزار انتخاب شده هز نهیشامل هز اتیمرحله از عمل نیکه ا دیباش

 .کسر خواهد شد نماینده یفروش نرم افزار از حساب کاربر

 

 

 : فروش قفل به مشتری14 ریتصو

الزم به توضیح است که در این سامانه، نمایندگان فروش بصورت ساختار درختی پیاده سازی 

شده اند به این معنی که نمایندگان از فروش )محصول یا ویژگی( هر یک از زیر مجموعه 

وی درج کرده های خود، سهم فروش به میزان درصد تخفیفی که هنگام ثبت نماینده برای 
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است دریافت می کند که این سهم فروش بالفاصله بعد از فروش محصول ، به حساب کاربر 

 واریز خواهد شد.

o  در این صفحه امکان انتقال قفل های ثبت شده در سامانه به نمایندگان  :نمایندهانتقال قفل به

ا که از طریق فروش فراهم شده است. نماینده فروش می تواند در این صفحه قفل هایی ر

یکی از راه های موجود ثبت شده را جهت فروش به نمایندگان خود انتقال دهد. پس از 

منتقل شدن قفل ها از طریق این صفحه، امکان فروش یا انتقال قفل ها برای نمایندگان 

فراهم خواهد شد. انتقال قفل به نمایندگان فروش نیز به دو روش امکان پذیر است. روش 

ل قفل بصورت گروهی است که در این روش شماره سریال های درج شده بصورت اول، انتقا

یکجا به نماینده منتقل می شوند. این روش مستلزم این نکته است که نماینده فهرست شماره 

در روش دوم سریال های قفل هایی که قصد انتقال آنها را دارد، را در اختیار داشته باشد. 

مورد نظر جهت انتقال را  یت شده موجود خود تعداد قفل هاثب یقفل ها نیاز ب نماینده

ثبت شده نماینده )که  یهاقفل  نیسامانه به صورت خودکار از ب سپس د،کن یمشخص م

 یفهرست تیو در نهاانتقال می دهد  نمایندهتعداد مشخص شده را به  هنوز منتقل نشده اند(

 ستین یازیروش ن نیدر ا .دهدیقرار مکاربر  اریمنتقل شده را در اخت یها الیاز شماره سر

داشته باشد و صرفاً با دانستن تعداد  اریموجود خود را در اخت یها الیشماره سر کاربرکه 

 دهد.انتقال را انجام  اتیعملمی تواند مورد نظر جهت انتقال  یقفل ها

 

 هی: انتقال قفل به نماینده بصورت گرو15 ریتصو

 

 انتقال قفل به نماینده به صورت تعدادی16 ریتصو

o  کاربر می تواند در این صفحه، فهرستی از انتقال های خود را  :نمایندهگزارش انتقال قفل به

 مشاهده نموده و شماره سریال های انتقال داده شده را دریافت نماید.
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 هنمایندگزارش انتقال قفل به  :17 ریتصو

o :ثبت شده خود  یفهرست قفل ها دنتوا یم نمایندهصفحه  نیاکاربر در  قفل های ثبت شده

 ،دکنمشاهده قفل را فعال یا غیر فعال بودن  تیوضعمی تواند  همچنین .دیرا مشاهده نما

شامل ویژگی های کند که این اطالعات مشاهده  مربوط به قفل را یلیاطالعات تکم دیتوانیم

قفل مورد  یبرامی تواند از طریق سایت  خریداری شده و موجود بر روی قفل هم می باشد.

ی خود انجام دهد و یا قفل هارا برای  یفعال سازکند و عملیات  یداریخر یژگینظر خود و

صفحه موجود در و امکانات  طیشرا یتمام برای قفل مورد نظر فایل آفالین دریافت کند.

در این موجود در جدول  یسر ستون ها یجستجو بر اساس تمام تیاز جمله قابلت فهرس

 زیانقضاء قفل ها ن خیفهرست تار نیکه در ا دیتوجه داشته باشصفحه نیز فراهم شده است. 

قفل ها اقدام  نیا ینسبت به فعال ساز دتوان یصفحه م نیدر ا فروشندهمشخص شده است 

)سهم فروش فعال سازی صرفا به نماینده ای که محصول را فروخته است تعلق می  دینما

 گیرد(.

 

 

 : فهرست قفل های ثبت شده18 ریتصو

 :هد. این دکمه اطالعات تکمیلی مربوط به هر قفل را نمایش می د اطالعات تکمیلی

ده د و ویژگی های خریداری شاطالعاتی از قبیل نام و آدرس فروشنده، تاریخ خری

 در این صفحه موجود قابل مشاهده است.
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 : اطالعات تکمیلی قفل19 ریتصو

  خرید ویژگی: این صفحه امکان خرید ویژگی های مختلف نرم افزار را برای کاربر

نظر، فهرستی فراهم می آورد. نماینده در این صفحه با توجه به نوع نرم افزار مورد 

از ویژگی های قابل خرید را مشاهده می کند. این ویژگی ها امکانات جدیدی هستند 

که بعد از خرید به نرم افزار اضافه می شوند و قابلیت های جدیدی را به نرم افزار 

می افزایند. توضیحات و تصاویر هر یک از این ویژگی ها با کلیک کردن بر روی نام 

د بود. نماینده می تواند با انتخاب ویژگی های مورد نظر جهت آنها در دسترس خواه

خرید، با زدن دکمه ثبت اقدام به خرید این ویژگی ها برای مشتریان نماید. الزم به 

ذکر است که حساب نماینده برای خرید ویژگی می بایست دارای اعتبار کافی )به 

 اندازه جمع مبلغ ویژگی های انتخاب شده( باشد.
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 : صفحه خرید ویژگی از طریق سایت20 ریتصو

مجدد  بعد از خرید ویژگی از طریق سایت، در اولین اجرای نرم افزار، فرم دریافت

در  اطالعات مشاهده خواهد شد. باز شدن این فرم به این معنی است که تغییراتی

ایت سغییرات مجددا  از اطالعات قفل شما ایجاد شده و الزم است که فهرست این ت

 دریافت شود.

o قفل بعد از خرید ویژگی از سایت: نحوه دریافت مجدد اطالعات 

 :دیینما یرا مشاهده م لیمجدد نرم افزار، صفحه ذ یبا اجرا .1

 

 : فرم دریافت مجدد اطالعات قفل از سایت21 ریتصو
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 تیاز وب سا دی، اطالعات جد«م افزار اطالعات نر افتیدر» دکمه  یبر رو کیکل با .2

 دییتوجه نما. )دیشو یآن، وارد نرم افزار م دییو تأ لیذ غامیپ شیشود و با نما یم افتیدر

 (دیمتصل باش نترنتیحتماً به ا یستیکه با

به نرم  زین نیرا به صورت آفال یشده قبل افتیاطالعات در دیتوان یصفحه م نی: در انکته

 .دییافزار وارد نما

 

 : تایید فعال سازی بعد از درسافت موفق اطالعات22 ریتصو

وارد  هیان، و با گذشت چند ث«انجام شد  تیبا موفق یفعال ساز اتیعمل»  غامیپ دییبا تأ .3

 .دیشو ینرم افزار م

 ،ده باشدشها( انجام  یژگیو دیرا از درون نرم افزار )سبد خر یژگیو دیکه روند خر یصورت در

 خواهد شد.انجام  به صورت خودکار  2 و 1حل امرمربوط به  اتیعمل

 

o :نماینده در این گزارش می تواند فهرستی از قفل های منقضی شده  قفل های منقضی شده

خود را مشاهده نماید. برای این فهرست قابلیت جستجو قفل های منقضی در یک بازه تاریخی 

 خاص در نظر گرفته شده است.

 

 : فهرست قفل های منقضی شده23 ریتصو

 :زیر منو به شرح زیر است: 5این گزینه عملیات مالی کاربر را مدیریت می کند که شامل  مالی 

o :این گزینه فهرستی از خریدهای انجام شده توسط کاربر جاری را نمایش داده و  فاکتورها

 فراهم می کند.  امکان چاپ فاکتور برای هر خرید را



17 

 

 

 فهرست فاکتورها: 24 ریتصو

o :این صفحه این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد که اعتبار خود را به هر  انتقال اعتبار

یک از اعضای زیر مجموعه خود منتقل نماید. برای این منظور، می بایست ابتدا نوع کاربر 

)نماینده، فروشنده و مشتری( را انتخاب کرده، شماره ملی فرد مورد نظر را وارد نموده بعد 

را مشخص نماید. نهایتا در صورتی که نماینده به میزان کافی اعتبار داشته  از آن مبلغ انتقال

 باشد، از اعتبار وی کسر شده و به اعتبار فرد مورد نظر افزوده خواهد شد.

 

 

 اعتبار انتقال: 25 ریتصو

o :در این صفحه امکان پرداخت وجه و خرید اعتبار برای کاربران در نظر گرفته  افزایش اعتبار

شده است. کاربر در این صفحه میزان اعتبار فعلی خود را مشاهده کرده و میزان اعتبار مورد 

نظر جهت خرید را تعیین می کند، سپس با انتخاب درگاه بانکی نسبت به پرداخت وجه اقدام 

د پرداخت، اعتبار کاربر به میزان هزینه پرداخت شده افزایش یافته و می نماید. بعد از تایی

 هدیه خرید اعتبار نیز به وی تعلق می گیرد.

 

 : افزایش اعتبار26 ریتصو
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o :در این صفحه فهرست تمامی تراکنش های انجام شده در سامانه برای  تراکنش های مالی

ست. این گزارش بر اساس تاریخ انجام تراکنش و بصورت صفحه کاربر جاری قابل مشاهده ا

 ردیفه نمایش داده می شود. 30بندی شده در صفحات 

 

 یمال یتراکنش ها فهرست: 27 ریتصو

o :این صفحه امکان گزارش گیری از میزان فروش هر یک از زیر  گزارش مالی نمایندگان

ریخی مشخص فراهم می آورد. همچنین مجموع فروش ها نیز در مجموعه ها را در بازه تا

 این صفحه قابل مشاهده است.

 

 ندگانینما یگزارش مال:  28 ریتصو

 

 


