نحوه ثبت نام در سایت فروشندگان کاالاینجاست
برای یادگیری قدم به قدم ثبت نام در سایت فروشندگان کاالاینجاست این مطلب را تا انتها بخوانید.
گام اول :برای استفاده از خدمات غیرحضوری فروشندگان کاالاینجاست ،ابتدا باید ثبت نام کنید .به آدرس
 http://www. sellerkalainjast.comمراجعه نموده و مطابق با تصویر زیر گزینه ثبت نام را با توجه به شغل خود انتخاب
کنید.

گام دوم :مطابق تصویر زیر ،در مرحله بعدی شما اطالعات خود شامل ،تلفن همراه ،گذرواژه ،نام ،نام خانوادگی ،نام فروشگاه ،کد
ملی ،آدرس و شماره تلفن ،تصویر کارت ملی و تصویر شناسنامه و رسته فعالیت خود را در سامانه ثبت میکنید .در صورتیکه
شخص حقوقی هستید تصویر جواز کسب و تصویر اجاره نامه فروشگاه یا شرکت خود را وارد کنید .توجه کنید که شماره تلفن
همراه خود را بدرستی در سایت وارد کنید ،پیامک های احراز هویت و اطالع رسانی به این شماره ارسال خواهد شد.
در صورت تمایل شماره موبایل معرف خود را در قسمت کد معرف وارد کرده و دکمه ارسال را بزنید.

گام سوم :هم اکنون میتوانید از آدرس  http://www.sellerkalainjast.comبا استفاده از شماره موبایل و گذرواژه خود
وارد پنل کاربری شوید .در صورتیکه ثبت نام شما به تائید مدیریت رسیده باشد ،مطابق تصویر زیر نوشته حساب کاربری شما فعال
است را مشاهده میکنید.

گام چهارم :از منوی محصوالت افزودن کاالی جدید را انتخاب کنید.

در کادر باز شده عنوان محصول خود را وارد کنید .با کلیک بر روی مشخصات میتوانید مشخصات کامل محصول را مشاهده نموده و
از یکسان بودن مشخصات درج شده با محصول خود اطمینان یابید .در صورتیکه کاالی مورد نظر شما در لیست نبود روی لینک
وارد کردن کاال کلیک کنید.

در صفحه ی باز شده دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید .توجه فرمائید دسته بندی های نمایش داده شده براساس دسته
فعالیت انتخابی شما در زمان ثبت نام نمایش داده میشوند .در صورتیکه در در زمان ثبت نام دسته فعالیت خود را به اشتباه وارد
نموده اید از طریق ارسال پیام با پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.
در صفحه باز شده اطالعات محصول خود را وارد نموده و روی گزینه بعدی کلیک کنید.

ویژگی های محصول خود را وارد کرده و در صورت نیاز از طریق دکمه ی افزودن ویژگی برای ایجاد فیلد جدید استفاده نمائید.
عکس محصول خود را به داخل کادر مربوطه کشیده و رها کنید .سپس روی دکمه ی ارسال کلیک کنید .محصول شما پس از
تائید مدیریت در لیست محصوالت نمایش داده خواهد شد .در صورتیکه محصول شما شرایط الزم را نداشته باشد در قسمت
محصوالت رد شده علت رد شدن محصول را مشاهده خواهید نمود.

در صورت نیاز در هر یک از صفحات لیست محصوالت ،محصوالت منتاظر تائید یا کاالهای رد شده روی دکمه ویرایش کلیک کرده
و ویژگی های محصول مورد نظر را ویرایش کنید.

گام پنجم :از قسمت سفارشات  -لیست سفارشات جدید میتوانید لیست سفارشات ثبت شده برای محصوالت خود را مشاهده
نمائید .شیوه ی حمل و نقل مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه قبول سفارش کلیک کنید .در صورتیکه به هر دلیل قادر به
تامین کاال نیستید ،علت رد سفارش را نوشته و روی رد سفارش کلیک کنید.

گام ششم :در قسمت پروفایل ،گزینه حساب بانکی را انتخاب نموده و اطالعات حساب بانکی خود را وارد نمائید.

گ ام هفتم :پس از ارسال محصول کیف پول شما به اندازه مبلغ سفارش شارژ خواهد شد .وارد قسمت امور مالی شده و روی
درخواست جدید کلیک کنید .با تو جه به مبلغ موجودی خود مقدار وجه دریافتی را وارد نموده از بین کارت های بانکی خود یکی را
به عنوان شیوه ی برداشت وجه انتخاب کنید .و دکمه ثبت درخواست را بزنید .درخواست شما تا حداکثر هفت روز پیگیری خواهد
شد.

گام ه شتم :در صورت نیاز میتوانید اطالعات کاربری خود را از بخش پروفایل ویرایش کرده و مدارک مورد نیاز را ارسال نمائید.
گام نه م :در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق منوی پیام ها ارسال پیام ،مشکل خود را با ما درمیان بگذارید.

