با سالم و احترام
نرم افزار حاضر جهت ثبت نام در فرایند معامالت تهیه و طراحی گردیده است .هدف اصلی این سیستم ثبت نام
اولیه و ثبت اطالعات شما پیشنهاد دهندگان محترم می باشد.

مراحل کاری
 -1در صورتی که شما دارای کد رهگیری شرکت در مناقصه مورد نظر نمی باشید باید ابتدا در مناقصه مورد نظر
خود ثبت نام اولیه نموده برای این منظور کافی است از قسمت پایین صفحه که لیست مناقصات در حال اجرا
آمده است  ،مناقصه مربوطه را انتخاب نمایید  .شکل زیر به صورت کامل تر این بخش را نمایش می دهد.
معامالتی که دارای گزینه جدید در ردیف آنها می باشد در زمان بازه فروش بوده و امکان ثبت نام در معامله
وجود دارد .و در صورت ثبت نام در گذشته و اخذ کد رهگیری با انتخاب معامله مورد نظر و ورود کد رهگیری و
شناسه ملی نسبت به ورود به صفحه پروفایل معامله مورد نظر اقدام نمایید.

 -2پس از انتخاب مناقصه مورد نظر شما باید اطالعات خود را جهت ثبت نام اولیه وارد نمایید .جهت انجام این
کار پس از انتخاب گزینه ثبت نام در ابتدا باید اطالعات درخواستی سیستم از شرکت را به صورت دقیق و صحیح
وارد نموده و دکمه جستجوی اطالعات متقاضی را کلیک نمایید .شکل زیر این مرحله را نمایش می دهد

 -3پس از وارد کردن اطالعات درخواستی ،سیستم دیگر اطالعات مربوطه را از شما دریافت خواهد نمود .الزم به
ذکر است که مسئولیت صحت اطالعات متوجه متقاضی می باشد.
نکته مهم  :در صورتی شرکت در مناقصه مستلزم واریز وجه باشد  ،متقاضی موظف است شماره و تاریخ فیش را
جهت اطالع در این فرم ثبت نماید .در صورت نیاز به واریز وجه با توجه به راهنمایی سیستم روش پرداخت خود
را انتخاب و اطالعات مورد نیاز را وارد نمایید
پس از ثبت اطالعات کافی است دکمه دخیره را کلیک نمایید .شکل زیر به صورت کامل فرم مربوطه را نمایش
می دهد

 -4پس از ثبت اطالعات سیستم کد رهگیری شرکت در مناقصه مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد  .لطفا
کد رهگیری مربوطه را ثبت نمایید زیرا که این کد در جریان مناقصه به دفعات از شما پرسیده خواهد شد و
کلید مورد نیاز برای استفاده از این سیستم می باشد .شکل زیر محل کد رهگیری را در اختیار شما قرار می
دهد.

 -5پس از یادداشت و نگهداری کد رهگیری ،آنرا در باکس مربوطه وارد نموده و دکمه ورود را کلیک نمایید.
شکل زیر صفحه پس از ورود به سیستم را نمایش می دهد .با توجه به مراحل نسبت به دانلود اسناد و بارگذاری
مستندات مورد نیاز معامله و دیگر موارد مورد درخواست سیستم اقدام نمایید.

