سفارش گذاری قطعه
در بخش "انبار" از منوی سمت راست نرم افزار ،مدیر فنی قادر خواهد بود نسبت به ثبت سفارش قطعه مورد نظر از دفتر مرکزی
آژند سرویس اقدام نماید.
جهت ثبت سفارش ،از منوی سمت راست نرم افزار در بخش "انبار" گزینه "اقالم سفارش" را انتخاب کرده تا وارد صفحه مربوط به
آن شوید .با کلیک بر روی آیکون "سفارش جدید" که واقع در باالی صفحه میباشد وارد صفحه سفارش جدید میشوید .با کلیک بر
روی دکمه "  " . . .وارد صفحه محصوالت جهت انتخاب و جستجوی قطعه مورد نظر میشوید .پس از انتخاب قطعه مورد نظر،
صفحه بسته میشود و وارد صفحه قبلی جهت ثبت تعداد مورد نیاز و ثبت سفارش میشوید.
در صورتی که ستون موجودی انبار به رنگ زرد باشد ،تعداد قطعه مورد نظر محدود میباشد ،و در صورتی که رنگ ستون موجودی
انبار سبز باشد ،قطعه مورد نظر موجود میباشد.

پس از ثبت سفارش ،وضعیت آن به "پیش نویس" تغییر پیدا میکند .در صورتی که نیاز به تغییر تعداد سفارش یا لغو سفارش
باشد ،با استفاده از آیکون ویرایش سفارش را لغو یا تعداد مورد نیاز را تغییر داده و تغییرات را ذخیره نمایید.

صفحة 1 -

جهت انصراف و لغو سفارش ثبت شده ،در صورتیکه آن سفارش در وضعیت "پیش نویس" قرار داشته باشد ،با کلیک بر روی آیکون
لغو میتوان وارد صفحه دیگری جهت درج توضیح شده و سپس نسب به حذف سفارش اقدام کرد.

در نهایت ،وضعیت سفارش به "لغو شده" تغییر پیدا میکند و میتوان در قسمت "تاریخچه" توضیح مربوط به سفارش لغو شده را
مشاهده کرد.

صفحة 2 -

در صورت عدم نیاز به لغو سفارش ،پس از تغییر و ویرایش تعداد سفارش ،جهت ارسال آن به دفتر مرکزی آژند سرویس،
سفارشهای مورد نظر را انتخاب کرده و به صورت تجمیع شده بر روی آیکون "ارسال به مرکز" کلیک کرده تا در صفحه جدیدی
اطالعات مربوط به جمع کل سفارش و مانده اعتبار نمایان شود ،و پس از اطمینان از صحت اطالعات جهت ارسال سفارش به مرکز،
بر روی دکمه "ارسال به مرکز" کلیک کرده .در این مرحله وضعیت سفارش به " ثبت سفارش" تغییر پیدا میکند.

پس از ارسال سفارش به مرکز ،و بررسی قطعات درخواست شده ،وضعیت سفارش به "در حال بررسی" تغییر پیدا میکند.

صفحة 3 -

در صورت تایید سفارش از سوی دفتر مرکزی آژند سرویس وضعیت سفارش به "سفارش تایید شد" تغییر پیدا میکند.

و پس از تایید تعداد درخواست شده از جانب دفتر مرکزی آژند سرویس ،وضعیت به "تخصیص یافته" تغییر پیدا میکند .در صورتی
که تعداد محدودی از قطعه در انبار دفتر مرکزی آژند سرویس موجود باشد ،تعداد تخصیص یافته ممکن است کمتر از تعداد
درخواست سفارش باشد.
پس از صدور حواله و فاکتور ،وضعیت سفارش به "فاکتور صادر شد" تغییر پیدا میکند.

پس از ارسال مرسوله و درج شماره مرسوله از جانب دفتر مرکزی آژند سرویس ،وضعیت سفارش به "محموله ارسال شد" تغییر
پیدا خواهد کرد ،.که در این وضعیت امکان پیگیری مرسوله ،برای نماینده خواهد بود.

صفحة 4 -

در صورت نیاز به وارد کردن قطعه به انبار ،نماینده قادر خواهد بود با استفاده از آیکون "ورود به انبار" قطعه ی دریافتی از سفارش
گذاشته شده را وارد انبار خود نماید.

جهت تایید از دریافت مرسوله ،مدیر فنی میبایست نسبت به تایید دریافت سفارش اقدام نماید ،که در این صورت وضعیت سفارش
به آخرین مرحله از وضعیت خود "تایید دریافت توسط نماینده" تغییر پیدا خواهد کرد.

 الزم به توضیح میباشد که امکان سفارش گذاری از بخش درخواست قطعه توسط انبار دار پس از تایید مدیر تعمیرگاه (مدیر
فنی) در بخش "درخواستها" از قسمت "انبار" نیز امکان پذیر خواهد بود.

صفحة 5 -

