
  بسمه تعالی     
  مجتمع فناوري اطالعات تدبیر 

 

  1676635711: تدبیر           کدپستی فناوري اطالعات مجتمع  – 847پالك  –ابتداي بزرگراه رسالت به سمت غرب  –میدان رسالت  –تهران : آدرس
  021-77184978: فکس                     77184978 – 77185886 -77891536 -77276399 – 77276426 – 77276433: تلفن هاي تماس

Support 24 hours: www.pardiscustomer.com     &      Website: www.tadbirweb.com       

  ثبت نام طرح ساماندهی، راه اندازي و توسعه  تجارت الکترونیک شرکت ها و مشاغل گام به گام راهنماي
  

رنتی شرکت ها و در این مجال کوتاه به بررسی مسیر ثبت نام طرح  طرح ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیک جهت راه اندازي یا بهینه سازي کسب و کار اینت
  . مشاغل می پردازیم

  

  :گام نخست
  دریافت فرم ثبت نام

  

  . ثبت نام در طرح  شما می توانید از دو طریق اقدام نماییددریافت فرم جهت 
طرح تجارت الکترونیک شده و از طریق وارد بخش براي این منظور باید   www.tadbirweb.com دریافت و دانلود فرم ثبت نام از طریق سایت -1

 . و فایل هاي مرتبط را دانلود فرمایید شدهتجارت الکترونیک   توسعه زیر منو  وارد دانلود فرم هاي طرح

 . تماس با کارشناسان واحد فروش و بازرگانی و دریافت فرم ثبت نام از طریق فکس یا ایمیل -2

  

  :گام دوم
  تکمیل فرم ثبت نام

  

  . اقدام می نماید جهت ثبت نام از طریق فکس و ایمیل ،و ارسال اطالعات الزم  در این مرحله متقاضی ثبت نام در طرح، پس از دریافت فرم نسبت به تکمیل 
 تعیین وضعیت حقوقی یا حقیقی جهت ارسال اطالعات -1

 تکمیل مدارك الزم جهت اخذ مجوز ها و ثبت نام اولیه -2

  .تکمیل فرم به صورت دقیق و کامل و ارسال آن  از طریق فکس و ایمیل -3
  

  :گام سوم
  کارشناسانراهنمایی 

  

  .در این گام، کارشناسان واحد فروش و بازرگانی  مجتمع فناوري اطالعات، جهت راهنمایی با متقاضی ثبت نام تماس حاصل می نمایند
 .مجتمع فناوري اطالعات با متقاضیان  واحد فروش و بازرگانی تماس کارشناسان -1

 . تجارت الکترونیکانجام اقدامات اولیه جهت ثبت نام در طرح ساماندهی و توسعه  -2

  

  :گام چهارم
  تعیین بسته درخواستی و تکمیل قرارداد

  

 . طرح  عیین بسته درخواستی توسط متقاضی ثبت نام درت -1
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 .تعیین وضعیت پرداختی توسط واحد مالی و قرارداد مجتمع فناوري اطالعات  -2

 . از طریق فکس یا ایمیل متقاضی ثبت نام توسط واحد مالی و قراردادهاي مجتمع فناوري اطالعات براي ارسال قرارداد   -3

 . طرح در تکمیل بخش هاي مشخص شده  توسط متقاضی ثبت نام  -4

 . ارسال قرارداد تکمیل شده به  ایمیل یا فکس مجتمع فناوري اطالعات -5

  . تکمیل قرارداد توسط واحد مالی و قراردادهاي مجتمع فناوري اطالعات و ارسال نسخه ممهور و امضاء شده براي متقاضی ثبت نام -6
  

  :گام پنجم
  پرداخت مبلغ پیش پرداخت

  

 .پرداخت مبلغ پیش پرداخت ثبت نام در طرح توسط متقاضی -1

  .اطالعات تایید پرداخت توسط واحد مالی و قرارداد مجتمع فناوري  -2
  

  :گام ششم
  براي مشترك جدید آغاز عملیات راه اندازي طرح

  

 ساعته مجتمع فناوري اطالعات   24ثبت نام متقاضی در پورتال مشتریان  -1

 . مشترك طرح  ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیکاطالعات کاربري پورتال مشتریان براي  SMSارسال -2

 .و تماس کارشناسان واحد فروش و بازرگانی جهت راهنمایی اولیه ارسال راهنماي کاربري پورتال مشتریان  -3

 انتخاب نام برند جهت ثبت  در اینترنت با پسوندهاي مشخص -4

 .جهت دریافت اطالعات اولیه  راه اندازي طرح براي مشترك جدیدتماس کارشناسان  واحد فنی مجتمع فناوري اطالعات   -5

 .ساعته 24دید طرح، از طریق پورتال مشتریان ارسال اطالعات الزم و اولیه توسط مشترك ج -6

 . آغاز پیاده سازي طرح و راه اندازي امکانات درخواستی و اخذ مجوزهاي مربوطه براي مشترك جدید -7

 .ثبت تبلیغات اینترنتی و ارائه سایر راهکارهاي مندرج در طرح براي مشترك جدید -8

  

  :گام پایانی
  تحویل طرح، آموزش و پشتیبانی

  

  .طرح به مشترك جدید تحویل و آموزش داده می شوددر مرحله  نهایی ، 
 فایل آموزش کاربري براي مشتركارسال  -1

 .آموزش استفاده از طرح به مشترك جدید مطابق ساعات درج شده در قرارداد  و تعیین وقت واحد آموزش مجتمع فناوري اطالعات تماس  -2

 . طرح ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیک ه شده به مشترك جدیدپشتیبانی مطابق آموزش هاي داد ارائه خدمات -3

  . طرح ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیک  ال به صورت کامل به مشترك جدیددر مدت یکسخدمات  ارائه  -4


