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کســب رضایــت مشــتریان و تضمیــن کیفیــت کاال ،یکــی از مهمتریــن اصولــی اســت کــه مــا از ابتــدای
فعالیــت خــود همــواره بــه آن متعهــد بودهایــم.
ســامانهی ثبــت محصــول جهــت تامیــن رضایــت مشــتریان و ســهولت در رهگیــری محصــوالت
میباشــد.

چرا الزم است تا محصول خود را ثبت نماییم؟
اطمینــان از اصالــت کاالی خریــداری شــده :بــا ثبــت شــماره ســریال کاالی خــود در بخــش
ثبــت محصــول ،قــادر خواهیــد بــود تــا تصویــر و مشــخصات دســتگاه خــود را مشــاهده کــرده و از
اصــل بــودن آن مطمئــن شــوید.
برخــورداری بهتــر از خدمــات پــس از فــروش و گارانتــی :ســهولت در رهگیــری کاال و
برخــورداری از خدمــات گارانتــی و پــس از فــروش توســط ثبــت شــماره ســریال دســتگاه
امکان پذیر خواهد بود.
کسب امتیاز و دریافت جوایز
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ثبت نام در سامانه
چنانچــه بــرای اولیــن بــار اســت کــه وارد ســامانهی ثبــت محصــول میشــوید الزم اســت تــا در ایــن
ســامانه ثبــت نــام کنیــد .بــه ایــن منظــور مراحــل زیــر را طــی نماییــد.
درصــورت داشــتن حســاب کاربــری بــه بخــش ورود بــه حســاب کاربــری در صفحـهی  7رجــوع
کنیــد.
 .1بر روی دکمهی ثبتنام کلیک کنید( .شکل )1

شکل .1
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 .2اطالعات درخواستی را تکمیل نمایید( .شکل )2
توجه :تکمیل تمامی بخشهای ستارهدار الزامی است.

شکل .2
5

 .3صحــت اطالعــات وارد شــده را تاییــد نمــوده و بــر روی دکمـهی ثبــت نــام کلیــک کنیــد .در ایــن
مرحلــه یــک حســاب کاربــری بــرای شــما ایجــاد خواهــد شــد( .شــکل )3

شکل .3

6

ورود به حساب کاربری
جهــت ثبــت محصــول خــود الزم اســت تــا ابتــدا بــا وارد کــردن گــذرواژه و رمزعبــور بــه حســاب
کاربــری خــود وارد شــوید .بــه ایــن منظــور مراحــل زیــر را طــی نماییــد.
 .1ایمیــل ( یــا شــماره تلفــن همــراه) و رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد و ســپس بــر روی دکم ـهی
ورود کلیــک کنیــد ( .شــکل )4

شکل .4

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کردهاید ،به بخش بازیابی رمزعبور در صفحهی  8رجوع کنید.

7

بازیابی رمز عبور
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کردهاید ،با انجام مراحل زیر قادر به دریافت رمز عبور جدید
خواهید بود.
 .1بر روی عبارت «رمز عبور خود را فراموش کردهاید؟» کلیک کنید ( .شکل )5

شکل .5
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 .2ایمیل خود را وارد نمایید( .شکل )6
بــا وارد کــردن آدرس ایمیــل ،یــک لینــک بــه ایمیــل شــما ارســال خواهــد شــد .بــا بــاز کــردن
ایــن پیــام و کلیــک بــر روی لینــک ارســال شــده ،رمــز عبــور جدیــد خــود را دریافــت نماییــد.
چنانچــه ایمیلــی کــه برایتــان ارســال شــده اســت را دریافــت نکردهایــد ،آن رادر پوشــهی
 junkیا  spamجست و جو کنید.

شکل .6

9

ثبت محصول
پــس از ورود بــه حســاب کاربــری خــود ،صفح ـهی اصلــی را مشــاهده خواهیدکــرد .در ایــن صفحــه
لیســت کاالهــای قابــل ثبــت و پرس ـشهای متــداول قابــل مشــاهده اســت( .شــکل  ،7شــماره )1
جهــت ثبــت کاالی خــود میتوانیــد در صفح ـهی اصلــی بــر روی دکم ـهی ثبــت محصــول کلیــک
نماییــد (شــکل ،7شــماره  )2و یــا بــه صفح ـهی ثبــت محصــول وارد شــوید( .شــکل  ،7شــماره )3
3

2
1
شکل .7
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پــس از کلیــک بــر روی دکمـهی ثبــت محصــول و ورود بــه صفحـهی آن ،الزم اســت تــا مراحــل زیــر
را طــی کنیــد:
 .1شــماره ســریال درج شــده بــر روی بدنــهی محصــول خــود را وارد نماییــد و ســپس بــر روی
دکمــهی بررســی کــد کلیــک کنیــد( .شــکل )8

شکل .8

 .2چنانچــه شــماره ســریال وارده اشــتباه بــوده و یــا محصــول قبـ ً
ا ثبــت شــده باشــد ،بــا خطــا مواجــه
خواهیــد شــد .بــا کلیــک بــرروی دکمــه اصــاح کــد ،مجــددا ً ســریال صحیــح را وارد نمایید( .شــکل )9

شکل .9

11

در صــورت صحیــح بــودن شــماره ســریال وارد شــده ،بــه صفحــهی ثبــت گارانتــی محصــول وارد
میشــوید( .شــکل )10
در این صفحه قادر هستید تا تصویر و مشخصات محصول خود را مشاهده نمایید.
 .3چنانچــه ســریال دســتگاه خــود را اشــتباه وارد کنیــد ،اطالعــات نشــان داده شــده بــا محصــول شــما
مطابقــت نخواهنــد داشــت .در ایــن صــورت بــا کلیــک بــر روی دکمــهی اصــاح کــد ،مجــددا ً
شــماره ســریال محصــول خــود را وارد کنیــد( .شــکل )10

شکل .10
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 .4اطالعات درخواستی را تکمیل نمایید.
توجه :تکمیل تمامی بخشهای ستارهدار الزامی است.
جهــت ســهولت در رهگیــری کاال و برخــورداری بهتــر از خدمــات پــس از فــروش ،تصویــر
کارت گارانتــی کاالی خــود را بارگــذاری نماییــد.
 .5چنانچــه بــه همــراه محصــول خــود ،لــوازم جانبــی آن را نیز خریــداری کردهایــد ،از لیســت موجود،
لــوازم جانبــی خریــداری شــده را نیــز ثبــت نمــوده و بــه ازای آن امتیــاز دریافــت کنید( .شــکل )11

شکل .11
13

توجــه :در راســتای آگاهــی از نقطــه نظــرات ارزشــمند شــما ،در ایــن بخــش یــک
پرسـشنامهی اختیــاری ارائــه شــده اســت .مشــارکت شــما در تکمیــل ایــن پرسـشنامه،
مــا را در بهبــود و ارتفــاء کیفــی و کمــی محصــوالت یــاری خواهــد نمــود.
 .6بــر روی دکمـهی ثبــت محصــول کلیــک کنیــد .در ایــن مرحلــه ،پیامکــی بــه تلفــن همــراه شــما
ارســال خواهــد شــد کــه نشــان میدهــد محصــول شــما بــا موفقیــت ثبــت شــده اســت( .شــکل )12

شکل .12
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مشاهدهی محصوالت ثبت شده و امتیازات
یکــی از مزایــای ثبــت محصــوالت در ایــن ســامانه کســب امتیــاز و دریافــت جوایــز اســت .صفح ـهی
محصــوالت ثبــت شــدهی مــن جهــت مشــاهدهی امتیــازات و مشــخصات کاالهایــی کــه ثبــت نمودهاید
(نــام ،شــماره ســریال و تاریــخ ثبــت ) ایجــاد شــده اســت( .شــکل )13

شکل .13

خروج از حساب کاربری
جهت خارج شدن از حساب کاربری خود ،بر روی دکمهی خروج کلیک کنید ( .شکل )14

شکل .14
15

در صورتــی کــه ایــن راهنماییهــا پوشــش دهنــدهی نیــاز شــما نبــوده و یــا جهــت ثبــت دســتگاه خــود
بــا مشــکل مواجــه هســتید ،میتوانیــد بــا واحــد خدمــات و پشــتیبانی شــرکت پلایــدهآل پــارس و
پــل ایــدهآل تجهیــز تمــاس گرفتــه و راهنماییهــای تکمیلــی را دریافــت نماییــد.

تلفن)021( 88545922-9 :
poleideal

@poleideal

پل ایدهآل پارس

09123340197

Pole Ideal Pars Co.

تلفن)021( ۸۸۹۹۴۴۸۲-3 :
@poleideal

poleideal

فکس )021( 88767159:و )021( 88765561

info@medpip.com

پل ایدهآل تجهیز
09123340197

pole Ideal Pars Co.
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