"راهنمای ورود به سامانه نزم افزاری نظام پیشنهادها"
مزحله  :1اجزای نزم افزار و ورود به آن
ّوکاضاى گطاهی هی تَاًٌس اظ تاضید  93/06/10با هطاجعِ بِ لیٌک ساهاًِ ًظام پیشٌْازّا کِ زض برش
ساهاًِ ّای پَضتال قابل زستطسی هی باشس ً ،سبت بِ اضسال پیشٌِ

ازّا ٍ عطح ّای خ

ٍز اقسام

ًوایٌس(تصَیط شواضُ .)1

(تصَیط شواضُ )1
تذکز  :1اظ تاضید  93/06/10کلیِ پیشٌْازّا هی بایست زض ساهاًِ جسی ز ًظام پیشٌْازّا ثبت
گطزز .ساهاًِ هصکَض زض سایت باًک جْت ثبت پیشٌْازّای هشتطیاى ٍ سایط افطاز (پس اظ ثبت ًام
زض ساهاًِ) ٍ ّوچٌیي بطای ّوکاضاى زض ذاضج اظ هحیظ باًک قابل زستطسی هی باشس کِ بِ هحض
فعال شسى ،اعالع ضساًی هی گطزز.
پس اظ اجطای ساهاًِ ،صفحِ اصلی ًطم افعاض ًوایاى هی گطزز کِ ّط یک اظ ّوکاضاى بطای زستطسی
بِ هٌَّای ایي ًطم افعاض هی بایست "کس پطسٌلی " ضا زض قسوت کلوِ کاضبطی ٍ "کس هلی " (بسٍى
صفطّای اٍل زض صَضت ٍجَز) ضا زض قسوت کلوِ عبَض ٍاضز ًوایٌس(تصَیط شواضُ .)2

(تصَیط شواضُ )2
تذکز  :2زض صَضت عسم ٍضٍزّ ،وکاضاى هی بایست ًسبت بِ تکویل جسٍل شیل اقسام ٍ اظ عطیق
 Outlookبِ آزضس  Z.Nourmohammad@city.bank.orgاضسال ًوایيز تا پس اظ ثبت
اعالعات زض سیستن تَسظ زبیطذاًِ هطکعی ًظام پیشٌْازّا ،بتَاًٌس ٍ اضز ساهاًِ ًظام پیشٌْازّا
گطزًس:
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تذکز ّ :3وکاضاى گطاهی زض صَضت بطٍظ ّط گًَِ هشکل ،هی تَاًٌس با آزضس
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ثابت

ّوطاُ

Outlook

هصکَض(  ٍ ) Z.Nourmohammad@city.bank.orgیا با شواضُ زاذلی ( 5582ساذتواى
فطزٍسی) ذاًن ًَضهحوس تواس حاصل فطهایٌس.
مزحله  :2تغییز کلمه رمز و ثبت اطالعات تکمیلی
پس اظ ٍضٍز بِ ًطم افعاضّ ،وکاضاى هی بایست ًسبت بِ تغییط ضهع ذَز کِ بط ضٍی صفحِ ظاّط می
گطزز ،اقسام ًوایٌس(تصَیط شواضُ .)3

(تصَیط شواضُ )3
پس اظ تغییط ضهعّ ،وکاضاى هی بایست ًسبت بِ ثبت شواضُ تواس ذَز اقسام ًوایٌس .اضافِ ًوَزى
تصَیط(عکس پطسٌلی) اظ جولِ قابلیت ّای سیستن بَزُ کِ اذتیاضی هی باشس (تصَیط شواضُ .)4

(تصَیط شواضُ )4
تذکز  :3زضج تلفي ّوطاُ بِ هٌظَض اضتباط با فطز پیشٌِ اززٌّسُ زض قسوت هطبَعِ ضطٍضی هی -
باشس.
مزحله  :3ارائه پیشنهاد
شَز
پس اظ ٍضٍز بِ صفحِ اصلی ًطم افعاضً ،ام ٍ ًام ذاًَازگی فطز زض باالی صفحِ ًوایش زازُ هی .
ّوکاضاى هی تَاًٌس با هطاجعِ بِ هٌَی ضاٌّوا

 ،چگًَگی ثبت ٍ

اضائِ پیشٌْاز ضا هغالعِ

ًوایٌس(تصَیط شواضُ .)5

(تصَیط شواضُ )5
پس اظ هغالعِ فایل ضاٌّوا ُ ،هکاضاى هی تَاًٌس با هطاجعِ بِ هٌَی پیشٌْاز

اضائِ پیشٌْاز،

ًسبت بِ ثبت پیشٌْاز ذَز اقسام ًوایٌس  .شایاى شکط است تکویل ًوَزى کلیِ فیلسّای اعالعاتی
فطم اضائِ پیشٌْاز ،العاهی هی باشس(تصَیط شواضُ .)6

(تصَیط شواضُ )6
"آئیي ًاهِ ًظام پیشًْازّا " جْت هغالعِ ّوکاضاى ٍ اگاّی اظ ًحَُ اضائِ پیشٌْازّا ٍ ضًٍس بطضسی
آى ّا ،زض صفحِ اصلی ساهاًِ هَجَز هی باشس  .شایاى شکط است باظًگطی آئیي ًاهِ زض زست اقسام
بَزُ ٍ بِ ظٍزی اعالم هی گطزز.
اضائ کٌٌسگاى پیشٌْازّایی کِ تَسظ اضکاى ًظام پیشٌْازّا
بسیْی است اظ ُ

هَضز تصَیب ٍ زض

زستَض اجطا قطاض گیطز ،بِ ًحَ هتقضی تقسیط شسُ ٍ بِ ًحَ شایستِ تشکط ٍ قسضزاًی بِ عول ذَاّس
آهس.

