راهنمای استفاده از سامانه سیم خان
نحوه ثبت نام و ورود به سامانه
جهت ورود به سامانه می بایست ابتدا نسبت به ثبت نام اقدام نمایید .برای این منظور در صفحه اصلی سامانه همانطور که در
تصویر زیر می بینید بر روی لینک ثبت نام کلیک نمایید.

در صفحه باز شده (تصویر زیر) اطالعات مورد نیاز را وارد نمایید .اگر شخص خاصی این سامانه را به شما معرفی نموده ،کادر
روبروی شناسه کاربر معرف را عالمت زده و در کادر باز شده شناسه وی را وارد نمایید .با انتخاب دکمه ارسال نام کاربری و
کلمه عبور از طریق پیامک برای شما ارسال می گردد.

با انتخاب دکمه ارسال صفحه زیر که مربوط به صفحه ورود می باشد نمایش داده می شود .پس از دریافت پیامک می بایست در
این صفحه نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید.

حال وارد پنل شخصی خود می شوید.

نحوه ثبت فروشگاه
برای انجام هرگونه معامله و یا ثبت سیم کارت در سامانه می بایست قبل از هر چیز فروشگاه خود را ثبت نمایید .برای ثبت
فروشگاه بر روی گزینه فروشگاه و سپس زیر منوی اطالعات فروشگاه کلیک نمایید.

مواردی که تکمیل آنها الزامی می باشد به صورت ستاره دار مشخص می باشند .پس از تکمیل اطالعات دکمه ثبت را انتخاب
نمایید .با انتخاب این دکمه گزینه های دیگری جهت بارگذاری مدارک مورد نیاز (مجوز دفتر پیشخوان ،کارت ملی و عکس
پرسنلی صاحب مجوز) فعال می گردد .پس از بارگذاری مدارک ثبت نام شما به اتمام می رسد و می بایست منتظر تایید
فروشگاه خود توسط کارشناسان سامانه بمانید تا بتوانید فعالیت خود را آغاز نمایید.
در صورت نیاز به ویرایش اطالعات فروشگاه ،در همین صفحه می توانید نسبت به تغییر هر یک از موارد اقدام نمایید.
افزایش اعتبار جهت انجام معامالت در سامانه
جهت انجام هرگونه معامالت مانند خرید سیم کارت و بسته بروز رسانی ،افزایش سطح و  ...می بایست در وهله اول نسبت به
افزایش اعتبار خود در سامانه اقدام نمایید .در باالی صفحه کادری وجود دارد که در آن موجودی اعتبار خود را مشاهده می
نمایید .این موجودی در ابتدای ورود شما صفر است .برای افزایش اعتبار بر روی آیکونی که در جلوی این کادر قرار دارد
(آیکون بعالوه) کلیک نمایید .با کلیک بر روی این آیکون تصویر زیر نمایش داده می شود:

مبلغ مورد نظر را در کادر مربوطه وارد و دکمه پیش فاکتور را کلیک نمایید .با کلیک بر روی این دکمه فاکتور شما نمایش داده
می شود که می توانید نسبت به چاپ آن اقدام نمایید .بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا به صفحه بانک وصل شوید .پس از
واریز وجه مبلغ مورد نظر به اعتبار شما در سامانه افزوده می شود.
نحوه خرید سیم کارت
برای جستجو و مشاهده سیم کارتهای سایر فروشگاهها بر روی گزینه جستجوی سیم کارت کلیک نمایید .با کلیک بر روی این
گزینه فرم زیر را مشاهده خواهید کرد:

برای جستجوی شماره هایی با ویژگی خاص (به طور مثال سیم کارت دائمی همراه اول با کد یک) می بایست مشخصات مورد
نظر را در فرم جستجو وارد و دکمه جستجو را انتخاب نمایید.
اگر قصد دارید از فروشگاههای استان خود خرید نمایید ،می بایست از لیست کشویی محل فروشگاه ،استان مربوطه را انتخاب
نمایید .بدین صورت سیم کارتهای موجود در فروشگاههای استان انتخاب شده نمایش داده می شود.
اگر قصد دارید سیم کارتی را که محل پرونده آن استانی خاص است (مثال سیم کارت  0912استان تهران) جستجو نمایید ،می
بایست از لیست کشویی محل پرونده سیم کارت ،استان مربوطه را انتخاب نمایید.
برای خرید سیم کارت مورد نظر بر روی آیکون خرید آنالین کلیک نمایید .برای رزرو سیم کارتی که قابلیت رزرو دارد نیز بر
روی آیکون رزرو کلیک نمایید.
تا  24ساعت بعد از خرید سیم کارت در قسمت تایید خرید می بایست با کلیک بر روی آیکون مربوطه نسبت به تایید خرید
خود و امتیاز دهی به فروشگاه فروشنده اقدام نمایید .چنانچه در سیم کارت خریداری شده مشکلی مانند به نام بودن سیم
کارت قبل از خرید برخورد کردید می بایست با کلیک بر روی تایید خرید گزینه عدم تایید و سپس گزینه مشکل مربوطه را
انتخاب نمایید.

اگر سیم کارتی که قصد خرید آن را دارید به صورت غیر آنالین آگهی شده است با کلیک بر روی آیکون اطالعات بیشتر می
توانید اطالعات فروشگاه را مشاهده و با شماره های آن تماس حاصل نمایید.
نحوه ثبت سیم کارت جهت فروش
جهت ثبت سیم کارتهای فروشگاه خود گزینه ثبت سیم کارت را انتخاب نمایید.

در این قسمت می توانید مشخصات سیم کارتی که قصد فروش آن را دارید وارد و نوع فروش آن را نیز انتخاب نمایید.
اگر قصد فروش آنالین سیم کارت را دارید گزینه فروش آنالین را انتخاب نمایید در غیر این صورت سیم کارت به صورت
غیر آنالین آگهی می گردد.
با درج قیمت خرید سیم کارت در کادر مربوطه می توانید اطالعاتی مالی سیم کارت را جهت برآورد سود و هزینه هایی مانند
بروز رسانی و تعیین سطح که برای آن نموده اید ،استفاده نمایید.
نحوه جستجوی و مشاهده وضعیت سیم کارتهای رزرو شده
با کلیک بر روی گزینه سیم کارتهای رزرو شده می توانید لیست سیم کارتهایی که جهت فروش در فروشگاه خود رزرو نموده
اید مشاهده نمایید .این سیم کارتها را می توانید به مشتریانی که به دفترتان مراجعه می نمایند عرضه نمایید .در این صفحه می
تو انید اطالعاتی مانند هزینه ای که برای رزرو سیم کارت پرداخت نموده اید و زمان باقی مانده از رزرو را مشاهده نمایید .برای
خرید سیم کارت نیز بر روی آیکون خرید آنالین کلیک و عملیات پرداخت را انجام دهید.
نحوه جستجوی و مشاهده وضعیت سیم کارتهای آگهی شده
با انتخاب گز ینه سیم کارتهای فروشگاه من ،لیست سیم کارتهایی را که از سوی فروشگاه شما جهت فروش در سامانه ثبت
گردیده است مشاهده می نمایید .جهت بروز رسانی و افزایش سطح این دسته از سیم کارتها می توانید از این قسمت اقدام
نمایید.
نحوه مشاهده سیم کارتهای فروخته شده و اطالعات مالی

با انتخاب منوی گزارشات و زیر منوی اطالعات مالی می توانید گزارش کاملی از سیم کارتهای فروخته شده ی فروشگاه خود
در بازه زمانی دلخواه دریافت نمایید.
با انتخاب منوی داشبورد نیز می توانید گزارشی از تعداد و ارزش ریالی سیم کارتهایی که جهت فروش آگهی نموده اید به
تفکیک اعتباری و دائمی مشاهده نمایید .در این صفحه گزارش دیگری از اطالعات مالی روز جاری را مشاهده می نمایید.
ارسال انتقادات ،نظرات و پیشنهادات
با کلیک بر روی منوی پشتیبانی و زیر منوی انتقادات و پیشنهادات می توانید نسبت به ثبت و ارسال انتقادات ،نظرات و
پیشنهادات خود اقدام نمایید.

