آموزش پنل www.zagma.ir

زاگما پلی به سوی آینده ایی روشن

با سپاس از شما برای انتخاب زاگما
با ما چالشهای موجود در کسب و کارتان را به راحتی پشت سر بگذارید و از آنها به عنوان یک
فرصت برای پیشرفت و رونق بخشیدن به کسب و کارتان استفاده کنید

راهنمای استفاده از پنل همکاران
WWW.ZAGMA.IR
LOGIN.ZAGMA.IR
HAMKAR.ZAGMA.IR
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ورود به پنل همکار زاگما
با استفاده از لینک http://www.zagma.ir/panel/colleague/login.php :همکاران محترم میتوانند وارد پنل مربوطه بشوند ،لطفا توجه
داشته باشید که نام کاربری و رمز عبور را از فروشگاه دار مورد نظر دریافت کنند.

انتخاب فروشگاه
بر حسب اختیار فروشگاه دار ،فروشگاههای که اجازه دسترسی به انها را دارید قابل مشاهده می باشند ،در صورتی که آن فروشگاه برای شما
قابل دسترس و ف عال باشد با انتخاب آن فروشگاه به صفحه سفارشات خواهید رفت ،که بر طبق تاریخ و فیلترهای موجود سفارشات قابل
مشاهده میباشد:




منشی  :می تواند تمام سفارشات را مشاهده و تایید(برای ارسال)/کنسل/حذف/ویرایش کند
همکاری در فروش :میتواند سفارش جدید ارسال کند و سفارشاتی را که خود ارسال کرده است تایید(برای واقعی
بودن)/کنسل/حذف/ویرایش کند
همکار کامل  :میتواند سفارش جدید ارسال کند و سفارشات بقیه همکاران را هم مشاهده و تایید(برای ارسال)/کنسل/حذف/ویرایش
کند

دریافت فاکتور ارسال
با النخاب هر سفارش می توانید مشخصات کلی آن سفارش را مشاهده نمایید و در صورتی که همکار کامل/منشی هستید فاکتور آن سفارش
را دریافت کرده برای ارسال کالا بر روی مرسوله بچسبانید.

ارسال سفارش کالای جدید
با انتخاب ارسال سفارش کالای جدید در صفحه باز شده می توانید سفارشات مربوطه را با ذکر مشخصات خواسته شده وارد نمایید ،لطفاً توجه
داشته باشید که خریدار به دو صورت می تواند این مبلغ را پرداخت کنید در اولین روش قیمت کالا ثابت بوده و هزینه پستی در قیمت کالا
لحاظ شده است و خریدار تنها قیمت کالا را پرداخت می کند ،در دومین روش خریدار قیمت کالا را به علاوه قیمت پستی پرداخت می کند.

ارسال سفارش از انبار
با انتخاب ارسال سفارش از انبار می توانید کالاهایی که در انبار زاگما موجود هست را انتخاب کنید( با نگه داشتن کلید  Ctrlکیبورد می توانید
چند کالا انتخاب کنید) بعد از ثبت سفارش از شما تعداد هر کالا خواسته خواهد شد و پس از آن سفارش شما ثبت می گردد.

ارسال سفارش کالای تأمینی
با داشتن کد کالای تأمینی می توانید سفارشات مورد نظرتان را ثبت کنید.
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