
 

 1   - صفحة 

 یسسرو آژند یبه دفتر مرکز یرشپذ )درخواست ارسال( یتترانز

آن  میتواند، نماید یرتعم یلیرا به هر دل ثبت شده یا تخصیص داده شده از جانب دفتر مرکزی یرشپذ یکنتواند  یا یندهاگر نما

 یندهد. در ا یصتخص ییگرد یندگینما یکبه جهت تعمیر، آن پذیرش را  یتا دفتر مرکز نمایدارسال  یدفتر مرکزبه پذیرش را 

شدن آن، پذیرش را به نماینده ی دیگری  ییدتأارسال نماید تا در صورت  یدفتر مرکز میتواند فرم درخواست را به یندهنما فرآیند،

دفتر پذیرش کرده و به شماره  ییرتغ یرشاره پذر مرکزی و تایید دریافت آن، شمتوسط دفت ستگاهد یافتدرتخصیص دهد. پس از 

 .گردد یم یلتبد یمرکز

 دارند، که دارای شرایط زیر باشند: و ارسال به مرکز پذیرش هایی امکان ترانزیتدر نظر داشته باشید، 

  در وضعیت تحویل شده به مشتری، یا کنسل شده نباشدپذیرش 

  وجود نداشته باشد پذیرش فعالی برای آنهیچ گونه تعلیق 

 نباشدیا منتظر قطعه نیز  دارای درخواست قطعه 

  از دفتر مرکزی نکرده باشدقطعه ای نماینده به ازای آن پذیرش، درخواست سفارش 

ی برای آن ، در صورتیکه تعلیق فعال("ویرایش"کل پذیرش مربوطه را که در وضعیت شروع خدمات میباشد باز کرده )آیکون مداد ش

فعال است، آن را غیر فعال نمایید. سپس بر روی آیکون درخواست ارسال به مرکز کلیک کرده تا در پنجره جدیدی که باز میشود 

دلیل عدم انجام تعمیر را به همراه فرم مجوز ارسال دستگاه به مرکز پیوست نمایید و دکمه ی درخواست جهت ارسال فرم و گرفتن 

 کزی، کلیک نمایید.تاییدیه از دفتر مر

  



 

 2   - صفحة 

پس از کلیک بر روی دکمه ی درخواست، پذیرش مربوطه به بخش ترانزیت در منوی اصلی سمت راست منتقل میابد تا در 

 صورتیکه نیاز به ویرایش داشته باشد، تا قبل از ارسال به دفتر مرکزی اعمال گردد.

 

صفحه ی دیگری جهت درج توضیحات باز کلیک کرده تا  "درخواستارسال "پس از اعمال تغییرات بر روی پذیرش، بر روی آیکون 

 د. گرددرخواست به دفتر مرکزی منتقل ، "ارسال درخواست"گردد و سپس با کلیلک بر روی دکمه 

 

 رد نشوداز سوی دفتر مرکزی ، تا هنگامی که آن درخواست نمایدرای یک پذیرش درخواست ترانزیت نماینده، ب در صورتیکه، 

 یرایش پذیرش را نخواهد داشت.امکان و



 

 3   - صفحة 

 تغییر خواهد کرد. "تایید شده"پس از تایید درخواست ترانزیت، وضعیت آن ترانزیت به 

 
در این وضعیت است که نماینده قادر خواهد بود وضعیت تغییر یافته را مشاهده کرده و نسبت به ارسال دستگاه به دفتر مرکزی با 

 درج شماره مرسوله اقدام نماید.

 

 وضعیت ترانزیت به ارسال شده تغییر پیدا خواهد کرد. "ارسال به دفتر مرکزی"پس از زدن دکمه 

 

 


